
 

 

กิจกรรมที่ 4                     กิจกรรม  “ชวนกันคิด ช่วยกันแก”้    
    ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 - 6  เวลา   2  ช่ัวโมง 

……………………………………………………. 
1. คุณลักษณะผู้เรียน ทักษะกระบวนการคิด  
 2. ตัวชี้วัด   

1. มีทักษะการจ าแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ 
2. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล 
3. มีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 

3. แนวคิด     
การคิด  วิเคราะห์  คิดแยกแยะสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดไม่ถูกต้อง จะท าให้ผู้เรียนเป็นคนที่รอบคอบ  

มีเหตุผลกล้าตัดสินใจ มั่นใจ  เกิดผลส าเร็จและไม่เกิดความผิดพลาด 
 

4. จุดประสงค์    
1. ผู้เรียนสามารถจ าแนก เปรียบเทียบและแยกแยะการกระท าที่ดีและไม่ดีได้ 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและให้เหตุผลการกระท าที่ดีและไม่ดีได้ 
3. ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได ้
 

5. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
1. ครูสนทนาซักถามกับนักเรียนถึงข้อดีข้อเสียของการกระท าที่ดีและไม่ดี ที่นักเรียนพบเห็นหรือ 

เกิดขึ้นใกล้ตัวในเร่ืองความซื่อสัตย์ เช่น การลอกการบ้านหรือข้อสอบเพื่อน เป็นต้น 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 5 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบงานที่ 1 

“กรณีศึกษา” ช่วยกันระดมความคิดและตอบค าถามพร้อมสรุปให้เหตุผลในตารางตามใบงาน ที่ก าหนดให้ 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานในรูปแบบของ Mind Mapping                  

จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 4.                สะท้อนแนวคิดและบ่งชี้พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติพร้อมให้
เหตุผลประกอบตามใบงานที่ 2 “สะท้อนตนเอง” 
 5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาบทเรียน ข้อค าถามจากใบงาน ข้อดี ข้อเสียของ
กระท าของบุคคลในเร่ืองที่ก าหนด รวมถึงข้อคิดที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม   
6. สื่อและอุปกรณ์     

1. กระดาษปรุ๊ฟ  
2. ปากกาเมจิก 
3. กระดาษถ่ายเอกสาร/กระดาษสีท าปก 
4. สี 



 

 

5. ใบงานที่ 1 “กรณีศึกษา” 
6. ใบงานที่ 2 “สะท้อนตนเอง” 

7. การวัดผล/ประเมินผล 
   7.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การตรวจผลงานนักเรียน 

   7.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินผลงานนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงานท่ี 1 “กรณีศึกษา” 

ชื่อกลุ่ม .................................................................................................. 
สมาชิก 1. ......................................................... 4. ......................................................... 
 2. ......................................................... 5. ......................................................... 
 3. ......................................................... 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านเร่ืองในกรณีศึกษา ตอบค าถามและสรุปให้เหตุผลตามตารางวิเคราะห์พฤติกรรม 

                  ที่ก าหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นค าถาม 

1. นักเรียนคิดว่า การกระท าของใครถูกต้องและเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. นักเรียนคิดว่าการกระท าของใครไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และไม่ควรเอาแบบอย่าง เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………… 

3. นักเรียนคิดว่า ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายด า นักเรียนจะกระท าพฤติกรรมเช่นนั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………… 

4. นักเรียนคิดว่า ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายแดง นักเรียนจะรับจ้างท ารายงานให้แก่เด็กชายด าหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………… 

5. นักเรียนคิดว่าการกระท าของเด็กชายขาวเป็นการกระท าที่ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด 

กรณีศึกษา 

   วันหน่ึง ณ ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน เด็กชายด า ยังไม่ได้ท ารายงานวิชา
คอมพิวเตอร์ส่งคุณครูและคิดว่าตอนนี้คงท าไม่ทันแน่เพราะจะต้องส่งรายงานพรุ่งนี้แล้วจึง
ตัดสินใจไปพบและพูดคุยกับเด็กชายแดงเพื่อจ้างเด็กชายแดงท ารายงานให้ในราคา 20 บาท 
ในขณะที่เด็กชายด าและเด็กชายแดงก าลังพูดคุยกันอยู่นั้น เด็กชายขาวก็เดินผ่านมาพบและได้ 

ยินทั้ง 2          ในเร่ืองดังกล่าว จึงพูดออกไปว่า “ด า เธออย่างนั้นมันไม่ดี ไม่ถูกต้องนะ 

เด๋ียวถ้าคุณครูจับได้เธออาจจะถูกท าโทษและไม่ได้คะแนนจากการท ารายงานด้วยก็ได้” 



 

 

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

ตารางวิเคราะห์พฤติกรรม 

ค าสั่ง    ให้นักเรียนกาเคร่ืองหมาย /  ลงในช่องพฤติกรรมที่กระท าของบุคคลในเร่ืองจากกรณีศึกษา 
              ที่ให้ตามความคิดของนักเรียนพร้อมให้เหตุผลประกอบ 
 

 

บุคคลในเร่ือง 
ความคิดเห็นพฤติกรรมท่ีกระท า  

เหตุผลประกอบ 
ดี/ถูกต้อง ไม่ดี/ไม่ถูกต้อง 

เด็กชายด า   ……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

เด็กชายแดง   ……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

เด็กชายขาว   ……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงานที่ 2 “สะท้อนตนเอง” 

ช่ือ ..........................................................................................ช้ัน .............................................. 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนสะท้อนแนวคิดและบ่งชี้พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติพร้อมให้เหตุผล 

                 ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
แนวคิดท่ีข้าพเจ้า 

ได้สะท้อน 

พฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ 
(ดี/ถูกต้อง) 

1…………………………… 
2…………………………… 
3…………………………… 
4…………………………… 
5…………………………… 
6…………………………… 
7…………………………… 
 

พฤติกรรมท่ีไม่ควรปฏิบัติ 
(ไม่ดี/ไม่ถูกต้อง) 

 

1…………………………… 
2…………………………… 
3…………………………… 
4…………………………… 
5…………………………… 
6…………………………… 
7…………………………… 
 

พฤติกรรมท่ีน าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
................................................................................. 
................................................................................ 

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



 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ค าชี้แจง :   1. กาเคร่ืองหมาย / ลงในช่องเกณฑ์การให้คะแนนที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

 

ข้อที ่
 

หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน  

รวม (20) 
4 3 2 1 

1 คณะท างาน      

2 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่      

3 ขั้นตอนการท างาน      

4 เวลา      

5 ความร่วมมือในการท างาน      

 รวม      

 
     ลงชื่อ .........................................ผู้ประเมิน 
     .............../..................../........................... 
 
เกณฑ์การประเมิน     เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

ดีมาก    = 4           13 – 16                 มาก 
ดี    = 3           9 – 12                  
พอใช้    = 2            5 – 8          =    พอใช้ 
ปรับปรุง   = 1            1 –  4           =    ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตการณท์ างานเป็นกลุ่ม 
 

ประเด็น 

การประเมิน 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

4 3 2 1 

1. คณะท างาน มีประธาน  เลขานุการ  
ผู้น าเสนอ  ผู้ร่วมงาน 

ขาดองค์ประกอบ  
1  อย่าง 

ขาดองค์ประกอบ  
2  อย่าง 

ขาดองค์ประกอบ  
2  อย่างขึ้นไป 

2. ความรับผิดชอบ 
    ต่อหน้าที่ 

ทุกคนมหีน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีข่องตนเอง 

มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ 1 คน 

มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ 2 คน 

มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ 2 คน 
ขึ้นไป 

3. ขั้นตอน 
     การท างาน 

- คัดเลือกและเตรียม
ข้อมูลได้เหมาะสม 
- มีการวางแผน 
   การท างาน 
- มีการเตรียมวัสดุ 
   อุปกรณ์ 
- มีการปฏิบัตติาม 
  แผนและพัฒนางาน 

ขาด  1  ขั้นตอน  
หรือไม่ชัดเจน 

ขาด  2  ขั้นตอน  
หรือไม่ชัดเจน 

ขาดมากกว่า  2  
ขั้นตอนขึ้นไป 

4. เวลา เสร็จก่อนก าหนดและ
งานมีคุณภาพ 

เสร็จตามก าหนด
และงานมีคุณภาพ 

เสร็จไม่ทัน
ก าหนด   แต่งานมี
คุณภาพ 

เสร็จไม่ทัน
ก าหนด และงาน
ไม่มีคุณภาพ 

5. ความร่วมมือ 
    ในการท างาน 

ทุกคนมีส่วนร่วมและ
ให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มที ่

80% ของกลุ่มมี
ส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือ 

60% ของกลุ่มมี
ส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือ 

40% ของกลุ่มมี
ส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือ 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

แบบประเมินผลงาน  กิจกรรม “ชวนกันคิด ช่วยกันแก้” 
 

ค าชี้แจง :   1. กาเคร่ืองหมาย / ลงในช่องเกณฑ์การให้คะแนนที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ข้อที ่
 

หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน รวม (16) 

4 3 2 1 
1 รูปแบบชิ้นงาน      

2 ภาษา      

3 เน้ือหา      

4 เวลา      

 รวม      

 
     ลงชื่อ .........................................ผู้ประเมิน 
     .............../..................../........................... 
 
เกณฑ์การประเมิน     เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

ดีมาก    = 4  คะแนน    13 – 16  คะแนน   =    ดีมาก 
ดี    = 3  คะแนน    9 – 12  คะแนน   =    ดี 
พอใช้    = 2  คะแนน     5 – 8  คะแนน   =    พอใช้ 
ปรับปรุง   = 1  คะแนน     1 –  4   คะแนน   =    ปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงาน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
1. รูปแบบชิ้นงาน -รูปแบบชิ้นงาน 

 ถูกต้องตามที่ 
 ก าหนด 
-รูปแบบแปลก
ใหม่  น่าสนใจ 
-มีขนาด
เหมาะสม 
-รูปภาพมีสีสัน 
 สวยงาม 
-รูปภาพสัมพันธ์  
 กับเน้ือหา 

-รูปแบบแปลก
ใหม่  น่าสนใจ 
-มีขนาด
เหมาะสม 
-รูปภาพมีสีสัน 
 สวยงาม 
-รูปภาพสัมพันธ์  
 กับเน้ือหา 

-มีขนาดเหมาะสม 
-รูปภาพมีสีสัน 
 สวยงาม 
-รูปภาพสัมพันธ์  
 กับเน้ือหา 

-รูปภาพมีสีสัน 
 สวยงาม 
-รูปภาพสัมพันธ์  
 กับเน้ือหา 

2. ภาษา -มีการใช้ภาษา  
 อย่างถูกต้อง 
-ประโยค 
 สอดคล้องกับ 
 เน้ือหา 
-สะกดค าถูกต้อง 
-มีการเว้นวรรค 
 โดยไม่ฉีกค า 
-มีการใช้ภาษา 
 อย่างสร้างสรรค์ 

-ประโยค 
 สอดคล้องกับ 
 เน้ือหา 
-สะกดค าถูกต้อง 
-มีการเว้นวรรค 
 โดยไม่ฉีกค า 
-มีการใช้ภาษา 
 อย่างสร้างสรรค์ 

-สะกดค าถูกต้อง 
-มีการเว้นวรรค 
 โดยไม่ฉีกค า 
-มีการใช้ภาษา 
 อย่างสร้างสรรค์ 

-มีการเว้นวรรค 
 โดยไม่ฉีกค า 
-มีการใช้ภาษา 
 อย่างสร้างสรรค์ 

3. เน้ือหา -เน้ือหาถูกต้อง 
-เน้ือหาตรงตาม 
 หัวข้อเร่ือง 

-เน้ือหาตรงตาม 
 หัวข้อเร่ือง 
-เน้ือหาเป็นไป

-เน้ือหาเป็นไปตาม 
 ที่ก าหนด 
-รายละเอียด 

-เน้ือหา
สอดคล้อง 



 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
-เน้ือหาเป็นไป
ตามที่ก าหนด 
 
-รายละเอียด 
 ครอบคลุม 
-เน้ือหา
สอดคล้อง 

ตามที่ก าหนด 
-รายละเอียด 
 ครอบคลุม 
-เน้ือหา
สอดคล้อง 

 ครอบคลุม 
 
 
-เน้ือหาสอดคล้อง 

4. เวลา ส่งชิ้นงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด 1 วัน 

ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด 2 วัน 

ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด 3 วันขึ้น
ไป 

 
 

 


