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หนวยการเรียนรูท่ี 6 เร่ือง การแกปญหาเฉพาะกรณี  
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ     การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา    

ส 5.2    ม. 4-6 / 2          
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 

ส 5.2   ขอ 2   ระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหาบทบาทขององคการและการประสาน
ความรวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม    
3.  สาระการเรียนรู 

3.1   วิธีการใชองคความรูและการบูรณาการแหลงความรู 
3.2   ปญหาชุมชนเมือง 

 3.3   ปญหาชุมชนแออัด 
 3.4    แนวทางการแกปญหาในประเทศไทยและระหวางประเทศ 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 

        1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ปญหาชุมชนเมือง และชุมชนแออัด  
         2)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    การแกปญหา 

        3)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การใชองคความรูและการบูรณาการแหลงความรู  
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 

        1)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ปญหาชุมชนเมือง และชุมชนแออัด 
         2)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การแกปญหา 

        3)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    การใชองคความรูและการบูรณาการแหลงความรู 
 4.3    การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหนวยการเรียน 
          1)    จากการตอบคําถาม 
          2)    จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยการเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)   ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง  ปญหาชุมชนเมือง 
และชุมชนแออัด  
       2) ผลงานกลุมจากการ
ศึกษา เร่ือง การแกปญหา 
      3 ) ผลงานกลุมจากการ
ศึกษา  การใชองคความรูและ
การบูรณาการแหลงความรู    
       

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนเทียบการ
ศักราชได 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหลงคนควาหา    
ขอมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรูในเรื่องที่กลุม
ไดรับ 
 
-  นําเสนอและสรุปเปนเลม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
         1)  การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรู / ส่ือตางๆ 
         2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาคนควา 
         3)  งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง  ปญหาชุมชนเมือง และชุม
ชนแออัด 
        4)  งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง การแกปญหาสิ่งแวดลอม 
       5) งานกลุมจากการศึกษา 
เร่ือง  การใชองคความรูและการ
บูรณาการแหลงความรู    

 
-  แนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
-  แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษาคนควาและรวบรวม
สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญเมื่อ
เรียนจบในแตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะในแตละ
หนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบหลังจบ  
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6/1   เร่ือง  การใชองคความรูและการบูรณาการ  
เวลา   3   ชั่วโมง 

1. เปาหมายของการเรียนรู 
1.1   ผลการเรียนรู    
        มีทักษะและความรูในการใชองคความรูและการบูรณาการแหลงความรูตางๆ  ของ

ประเทศไทยและของโลกในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

          เลือกใชองคความรูไดอยางเหมาะสม 
2.  สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรียนรู 
        วิธีการใชองคความรูและการบูรณาการแหลงความรู 

  2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
    -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
    -     กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3    ทักษะการคิด 
           ทักษะการคิดแยกแยะ ทักษะการคิดสรุปขอมูล   ทักษะการคิดเก็บรวบรวมขอมูล   
ทักษะการคิดสรุปขอมูล  ทักษะการคิดระบุ 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
        1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ภูมิปญญาทองถ่ินในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
         2)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ภูมิปญญาทองถ่ินในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ภูมิปญญาทองถ่ินในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
         2)   งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ภูมิปญญาทองถ่ินในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 
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3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)   จากการศึกษาเรื่อง   ภูมิปญญาทองถ่ินในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
         2)   จากการศึกษาเรื่อง   ภูมิปญญาทองถ่ินในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
   1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ภูมิปญญาทองถ่ินในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
 2)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ภูมิปญญาทองถ่ินในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ภูมิปญญาทองถ่ินในการแกปญหา
ส่ิงแวดลอม 
    2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   ภูมิปญญาทองถ่ินในการแกปญหา           
ส่ิงแวดลอม 

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-    ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 ภูมิปญญาทองถ่ินในการแกปญหาสิ่งแวดลอม    จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม  ภูมิปญญาทองถ่ินในการ

แกปญหาสิ่งแวดลอม 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  
ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 

2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอ          
แนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 

3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         1)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
         2)   ครูนําวิดีทัศนเร่ืองภูมิปญญาในการพัฒนาสิ่งแวดลอมสนทนาซักถาม 
         -   ภูมิปญญาทองถ่ินเปนองคความรูในการพัฒนาไดหรือไมเพราะเหตุใด 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ใหนักเรียนแตละแถวอภิปรายถึงขอดี ขอเสีย 
ขอจํากัด  ของการนําภูมิปญญาทองมาใชในการ
พัฒนา/แกปญหาสิ่งแวดลอม 
             

ทักษะการคิดเหตุและผล 

 2.  นักเรียนแตละแถวนําเสนอผลการอภิปราย
ของแถวตอทั้งชั้น และรวมกันเสนอแนะเพิ่มเติม

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

3.  นักเรียนแบงกลุม 7 กลุมปฏิบัติดังนี้ 
     -  กลุมที่ 1  หาขอมูลดานภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการแกปญหา ส่ิงแวดลอมของภาคเหนือ
พรอมเสนอปญหา/อุปสรรค/ส่ิงที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จ 
     -  กลุมที่ 2  หาขอมูลดานภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการแกปญหา ส่ิงแวดลอมของภาคกลาง
พรอมเสนอปญหา/อุปสรรค/ส่ิงที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จ 
     -  กลุมที่ 3 หาขอมูลดานภูมิปญญาทองถ่ินใน
การแกปญหาสิ่งแวดลอมของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือพรอมเสนอปญหา/อุปสรรค/ส่ิงที่ทํา
ใหประสบความสําเร็จ 
      -  กลุมที่ 4  หาขอมูลดานภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการแกปญหาสิ่งแวดลอมของภาคตะวันออก
พรอมเสนอปญหา/อุปสรรค/ส่ิงที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จ 
     -  กลุมที่ 5  หาขอมูลดานภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมของภาคใต  

ทักษะการคิดวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

 พรอมเสนอปญหา/อุปสรรค/ส่ิงที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จ 
      -  กลุมที่  6   หาขอมูลดานภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมของภาค          
ตะวันตกพรอมเสนอปญหา/อุปสรรค/ส่ิงที่          
ทําใหประสบความสําเร็จ 
       -  กลุมที่ 7  หาขอมูลดานภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมของชาติ         
ตะวันตกพรอมเสนอปญหา/อุปสรรค/ส่ิงที่          
ทําใหประสบความสําเร็จ 

 

4.  ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอผลการศึกษา    
คนควาตอทั้งชั้น 

ทักษะการสรุปความ 

5.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง องคความรู
ฐานลางในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

 6.  นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่
ทําใหการแกปญหาประสบความสําเร็จ 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

7.  ครูจดคําตอบบนกระดานดําอธิบายเพิ่มเติม
โดยเนนหลักธรรม 

ทักษะการสรุปความ 

8. นักเรียนทําแบบฝกเรื่องการเฝาระวังดาน           
ส่ิงแวดลอมรวมกันเฉลย 

 

 5.3    ขั้นสรุป 
          1)   นักเรียนรวมกันสรุปองคความรูและเสนอแนวทางในการแกปญหาที่ยั่งยืน 
          2)   ครูซักถามเพื่อความชัดเจน 
          3)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวิธีที่ดีที่สุดในการเลือกใชองคความรูและการบูรณา
การความรูที่ไดรับมาแกปญหา 
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 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
6.1   สื่อการเรียนรู 

                      1)  โทรทัศน 
         2)   คอมพิวเตอร 
         3)   ส่ิงพิมพ 
         4)   หนังสือเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6   

         5)   แบบทดสอบกอนเรียน 
  6.2   แหลงการเรียนรู 
                     1)   หองสมุดโรงเรียน 
        2)   หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        3)    หองคอมพิวเตอร 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 

        นักเรียนรวมกันทํา “หนังสือเลมเล็ก”  เร่ืองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

        1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
-   ศึกษาหาขอมูลจากแหลงตางๆ   เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

        2.   ขั้นวิเคราะห 
 -    ทําไมจึงเกิดขึ้น 
 -    แนวทางการแกปญหาเปนอยางไร 
  -   ไมแกไดหรือไมเพราะเหตุใด 

         3.   ขั้นสรุป 
  -   บันทึกผลการศึกษาคนควาทําเปนหนังสือเลมเล็กดานสิ่งแวดลอม 

         4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
  -   นําผลงานของตนเองลงในวารสารของโรงเรียนและนํามาใสตะกราหนังสือ

เดินไดของกลุมสาระสังคมศึกษา ฯ 
7.2   กิจกรรมบูรณาการ 

               ครูผูสอนสามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
ภาระงาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูล 
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ภาระงาน “การใชเทคโนโลยีเพื่อการสืบคน” 
การบูรณาการ  ง   4.1 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการสืบคนเปน 
ผลงานที่ตองการ  ขอมูลที่ไดจากการสืบคนดานสิ่งแวดลอม 
ขั้นตอนการทํางาน 

1. กําหนดหัวของาน 
2. นักเรียนสืบคนโดยใชอินเตอรเนตและอยูในความดูแลของครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 
3. นําเสนอขอมูลโดยการจัดปายนิเทศ 

เกณฑการประเมิน 
-   ขอมูลถูกตองตามหัวขอที่กําหนด 
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน 

จุดที่ควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

                                            ลงชื่อ ............................................. 
                                                ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 



 192

แบบฝกกิจกรรม 
เร่ือง  วิธีการเฝาระวัง 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนวิธีการเฝาระวังทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมลงในกรอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การเฝาระวัง 

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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 แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6/2  เร่ือง  ปญหาเฉพาะกรณีและการแกปญหาภายในประเทศไทย 
เวลา   5  ชั่วโมง 

1. เปาหมายของการเรียนรู 
  1.1   ผลการเรียนรู    
          มีความรูความเขาใจปญหาเมืองและชุมชนแออัดซึ่งเปนเฉพาะกรณีและการแกปญหา

ภายในประเทศไทย 
1.2    จุดประสงคการเรียนรู 

           1)   อธิบายปญหาของชุมชนเมืองได 
           2)   อธิบายปญหาของชุมชนแออัดได 
           3)   เสนอแนวทางการแกปญหาในแตละกรณีได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1    สาระการเรียนรู 
         1)   ปญหาชุมชนเมือง 

          2)    ปญหาชุมชนแออัด 
         3)   แนวทางการแกปญหา 

  2.2    ทักษะกระบวนการ 
          1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
     -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
          2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
     -     กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
           ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล   ทักษะการคิดเปรียบเทียบ  ทักษะการคิดระบุ  ทักษะ
การคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดตัดสินใจ  ทักษะการคิดสรุปขอมูล  
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
                      ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ปญหาชุมชนเมือง และชุมชนแออัด  

3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ปญหาชุมชนเมืองและชุมชนแออัด  

  3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 



 194

  
3.4    ความรูความเขาใจ 

          งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ปญหาชุมชนเมือง และชุมชนแออัด  
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 

ดานผลงาน 
    -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ปญหาชุมชนเมืองและชุมชนแออัด 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)    สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ปญหาชุมชนเมือง และชุมชน
แออัด 
    2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   ปญหาชุมชนเมือง และชุมชนแออัด 

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
1)  ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 ปญหาชุมชนเมือง และชุมชนแออัด   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม   ปญหาชุมชนเมือง และ 

ชุมชนแออัด 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  
ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 

2)    แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนว
คิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 

3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         1)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
         2)   ครูใหนักเรียนดูภาพการจราจรคับคั่ง  กับภาพถนนโลงขับสบาย ตั้งคําถาม 
   -    ภาพที่ 1 นาจะเปนที่ใด  เพราะเหตุใด 
   -    ภาพที่ 2  นาจะเปนที่ไหน   เพราะเหตุใด 

5.2   ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.  นักเรียนศึกษาความหมายของชุมชนเมือง
และชุมชนแออัด  จากหนังสือเรียนสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล 

2.  นักเรียนบันทึกผลการศึกษาขอมูล  
3.  ครูสนทนาซักถามความหมายของชุมชน
เมืองและชุมชนแออัดในประเด็นตอไปนี้ 
     -   ตางกันอยางไร 
     -   เหมือนกันอยางไร 

ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

4.  นักเรียนรับใบงานที่  1   ปญหา  ปฏิบัติดังนี้ 
     -  นักเรียนแบงกลุม  4 กลุมตามแถวที่นั่ง 
     -  แตละกลุมคิดปญหาที่นาจะเกิดขึ้นใน        
ชุมชนเมืองและชุมชนแออัด 
    -  บันทึกลงในตาราง 

ทักษะการคิดหาเหตุผล 

5.  ครูสุมกลุมนําเสนอ 2 กลุมบันทึกปญหา           
บนกระดานดํา 

ทักษะการคิดสรุปความ 

6.  นักเรียนแบงกลุมโดยใชกลุมเดิมปฏิบัติดังนี้ 
     -  เลือกปญหากลุมละ 1 ปญหา 
     -  วางแผนการแกปญหา 
     -  ศึกษา คนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
      -  ตั้งสมมุติฐานเพื่อหาแนวทางการตอบ
ปญหา 
                          -   สาเหตุ 
                          -  แกโดยวิธีใดบาง      

ทักษะการคิดวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
        -  รวบรวมขอมูล 
        -  วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมุติฐาน
เพื่อหาขอเท็จจริง 
        -  สรุปผล 
                  -  ไดสาเหตุ  
                  -  ไดแนวทางแกไข 

 

 7.  แตละกลุมนําเสนอผลการคิดวิเคราะหตอ 
ทั้งชั้น 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

8.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาเหตุของ
ปญหาและแนวทางแกไขนักเรียนจดบันทึก
สาระสําคัญ 

ทักษะการคิดสรุปขอมูล 

5.3   ขั้นสรุป 
          ครูและนักเรียนรวมกันสรุป  โดยการสนทนาซักถาม 
   -    ปญหาชุมชนเมือง 
   -    วิธีการแกไข 
   -    ปญหาชุมชนแออัด 
   -    วิธีการแกไข 
 6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                      1)   ภาพการจราจรที่คับคั่ง 
          2)   ภาพการจราจรที่โลงสบาย 
          3)   หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6   

         4)   ใบงานที่ 1 เร่ืองปญหา 
         5)   แบบบันทึกปญหา 

  6.2   แหลงการเรียนรู 
                      1)    หองสมุดโรงเรียน 
          2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 

7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
        เชิญวิทยากรจากสาธารณสุขมาบรรยายการดูแลสุขภาพหากเราอยูในชุมชนที่มีปญหา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
              -    ศึกษาขอมูลจากการบรรยายของวิทยากร  สนทนาซักถาม 
        2.   ขั้นวิเคราะห 
               -    การที่มีปญหาสุขภาพกอใหเกิดผลกระทบตอ 
   -    ตนเอง 
   -    ครอบครัว 
   -    ประเทศชาติ อยางไร 
          3.   ขั้นสรุป 
                  -    สรุปขอมูลจากการฟง  สนทนาซักถาม 
           4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
     -   นําไปเผยแพรโดยการจัดปายนิเทศ 

 7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูผูสอนสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกลักกลุมสาระ ศิลปะ โดย
กําหนดภาระงาน  ภาพชุมชนในฝน 
 

ภาระงาน  “ภาพชุมชนในฝน” 
การบูรณาการ  ศ  1.1 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนจินตนาการชุมชนที่ดีปลอดภัยไรปญหา 
ผลงานที่ตองการ  ภาพชุมชนในฝน 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  วาดภาพชุมชนในฝน 
 2.   ระบายสีใหสวยงาม 
 3.  นําภาพจัดปายนิเทศ 
เกณฑการประเมิน 

1.   ความเรียบรอย  สวยงาม 
2.   การสะทอนความคิดสรางสรรค 
3. เนื้อหาภาพสอดคลองกับจุดประสงค 

 
 
 
 



 198

8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน 

จุดที่ควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                             ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการศึกษา 
เร่ือง ..................................................... 

ช่ือ .............................................. ช้ัน ........................ เลขที่ ................... 
 
คําสั่ง  ใหบันทึกผลการศึกษาลงในตาราง 
 

ปญหาชุมชนเมือง ปญหาชุมชนแออัด 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

 

☺☺ 
☺ 
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ใบงานที่ 1  เร่ือง ปญหา 
คําสั่ง   นักเรียนรับใบงานที่ 1   ปญหา  ปฏิบัติดังนี้ 
         1)   นักเรียนแบงกลุม  4 กลุมตามแถวที่นั่ง 
         2)   แตละกลุมคิดปญหาที่นาจะเกิดขึ้นในชุมชนเมืองและชุ 
         3)     บันทึกลงในตาราง 
ปญหา วางแผน ตั้งสมมติ-

ฐาน 
รวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 
 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 



 202

 
แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 

ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 
ความรวมมือ การแสดง

ความคิดเห็น 
การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

                     .........../............/........... 
 
 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 
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   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมอื 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

 
ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  จุดเริ่มตนของปญหาชุมชนสวนใหญมาจากปญหาใด   
 ก.  ความเห็นแกตัว 
 ข.  ความเจริญ 
 ค.  ความลาหลัง 
 ง.  การเพิ่มของประชากร 
 2.  ทุกขอเปนเมืองนาอยู   ยกเวนขอใด ? 
 ก.  สภาพแวดลอมที่ดี 
 ข.  มีคนอาศัยอยูมาก 
 ค.  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ง.  มีระเบียบวินัย 
3.  หากโลกเราขาดตนไมจะทําใหเกิดสิ่งใด   
 ก.  ฝนไมตกตองตามฤดูกาล 
 ข.  ฤดูกาลเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ค.  อุทกภัย 
 ง.  อัคคีภัย 
4.  ส่ือมวลชนมีบทบาทในการทําใหชุมชนนาอยูไดอยางไร ?   
 ก.  นําเสนอทุกเรื่องอยางชัดเจน 
 ข.  สนับสนุนบางกลุม 
 ค.  นําเสนอเฉพาะเรื่องที่ดีมีประโยชน 
 ง.  นําเสนอเรื่องที่ส่ือสนใจ 
5.  นักเรยีนคิดวาหากมนุษยมีจิตสํานึก ลดความเห็นแกตัวโลกเราจะไมเกิดสภาวะใด   
 ก.  มีคนจนลดลง 
 ข.  เศรษฐกิจดีขึ้น 
 ค.  ไมขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 
 ง.  พืชพรรณเจริญมากขึ้น 
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6.  ผูที่จะสามารถดูแลรักษาชุมชนไดดีที่สุดคือขอใด   
 ก.   องคการบริหารสวนตําบล 
 ข.    รัฐบาล 
 ค.   พระสงฆ 
 ง.   ประชาชน 
7.  ส่ิงที่กอใหเกิดการดูแลรักษาชุมชน คือขอใด 
 ก.  จิตสํานึกที่ดีและเห็นคุณคา 
 ข.  การศึกษา 
 ค.  กฎเกณฑ 
 ง.  กฎหมาย 
8.  การที่จะปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนไทยรักในชุมชนควรเริ่มที่ใดสําคัญที่สุด ? 
 ก.  ภาครัฐ 
 ข.  ครอบครัว 
 ค.  ชุมน 
 ง.  โรงเรียน 
9.  ใครมีบทบาทสําคัญที่สุดในการดูแลประเทศไทย   
 ก.  นายกรัฐมนตรี 
 ข.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ 
 ค.  คนไทยทุกคน 
 ง.  ตํารวจ 
10. ส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงรากฐานที่เขมแข็งในการพัฒนาชุมชน ? 

ก. เศรษฐกิจที่เขมแข็ง 
ข. ประชาชนมีความรู 
ค. ไมมีโจร 
ง. ถูกตองทกุขอ  
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เฉลยแบบทดสอบหนวยการเรียนรู  

  
1.  ก 

          2.  ข 
             3.  ข 
              4.  ง 
             5.  ค 
             6.  ง 
             7.  ก 
            8.  ข 
            9.  ค 
           10. ง  
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 6 
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดความรูอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
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4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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คําถามทายหนวย 
 
 

1.  เมืองนาอยู ชุมชนนาอยูคืออะไร  
     ตอบ  คือ เมืองหรือชุมชนที่ปราศจากสิ่งเสพติด  โจรผูราย มีสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี  มี
คุณธรรม 
2.  นักเรียนคิดวาประเทศไทยสามารถสรางเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูไดหรือไมเพราะอะไร   
      ตอบ  ได เพราะพื้นฐานของคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นคนไทยนาที่จะสราง
ประเทศใหนาอยูได 
3.  เมืองนาอยู มีตัวชี้วัดหรือองคประกอบอะไรบาง   
     ตอบ  1)   ผูนํามีคุณธรรม 

2) ประชาชนมีศีลธรรม 
3) ประชาชนมีระเบียบวินัย 
4) ปลอดยาเสพติด 

4.  จงยกตัวอยางประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินการ เมืองนาอยู ชุมชนนาอยูมา 2 ประเภท   
ตอบ    1)  ประชาชนอยูดีมีความสุข  2)  สังคมไมวุนวายมีความสามัคคี 
  
 


