
แผนการจัดการเรียนรู 
   
กลุมสาระการเรียนรู             กิจกรรมแนะแนว                                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3          …………………………………………………………... 
หนวยการเรยีนรูที่  1            รูจักเขาใจเห็นคุณคาตนเอง และผูอ่ืน  เวลาเรียน  10  ชั่วโมง            
แผนการจัดการเรียนรูที่  9   ชื่อ    กิจกรรมฉันคือใคร  อะไรเอย    เวลาเรียน    1   ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่……..วันท ี่..……เดือน………………….ปการศึกษา………..เวลา.................  
  

 
สาระสําคัญ  
               การฝกถามคําถาม  คิดหาคําตอบเปนพื้นฐานของการรูจักคิดวิเคราะหเพื่อหา
สาเหตุ   หาผลและการคิดอยางเปนระบบ 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1.  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการคิดอยางมีเหตุผล                                                                                  
2.  เพื่อใหนักเรียนสามารถฝกทักษะการคิดอยางเปนระบบ                                                                        
3.  เพื่อสรางลักษณะนิสัยใหนักเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน    

สาระการเรียนรู  
                 นักเรียนในวัยนี้จะรูความคิดที่แตกตางของแตละบุคคล  มีความคิดเปนเหตุเปน
ผล    พอใจในความคิดเกี่ยวกับบรรทดัฐานทางสังคม  ใครมีบทบาทอะไรก็ตองแสดงออก
หรือปฏิบัติตามหนาที่  และบทบาทนั้น เชน  บทบาทของชาย - หญิง      รูถกู – ผิด      ทาง
จริยธรรม  และนักเรียนจะออนไหวตอมุมมองของคนอื่น ๆ     เพราะเปนชวงวัยที่สามารถ
ใหคํานิยามความสามารถของเพื่อนได เชน       “แชมปเกงเลขมาก  แตขี้อาย”                     
“กิ๊ฟเลาเรื่องสนุกวาดรูปเกง”                           
รูปแบบของการจัดการเรียนรู 
       การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูจากประสบการณเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 



กระบวนการจัดการเรียนรู 
 

กิจกรรม กลุม สื่อการสอน/แหลงการ
เรียนรู 

 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1.  ใหนักเรียนนั่งเปนวงกลม     แลวเราความสนใจ
นักเรียนดวย การปรบมือเปนจังหวะ และนับพรอม
กัน หนึ่ง-สอง-สาม-สี่-หา-หก-เจ็ด-แปด-เกา-สิบ 
ขั้นลงมือปฏบิัติ   
2.  ครูนําฉลากที่เขียนชื่อสัตว  และชือ่นักเรียนนําไป
ปดไวที่หลังของนักเรียนทุกคน  โดยนักเรียนแตละ
คนจะไมสามารถเห็นปายชื่อของตนเอง    
3.  ครูอธิบายกติกาวา ใหนักเรียนพยายามหาชื่อที่ปด
อยูที่หลังตนเองโดยการตั้งคําถามอยางหลากหลาย ที่
ผูตอบสามารถตอบไดเพียงวา  “ใช” หรือ “ไมใช” 
เทานั้น เชน  
- ฉันมีขนาดใหญกวาแมวใชหรือไม  
- ฉันเปนสัตวบก ใชหรือไม                                         
- คนนี้เปนคนขยันใชหรอืไม 
- คนนี้เปนคนชอบชวยเหลือคนอื่นใชหรือไม   
4.  ครใูหสัญญาณ  นักเรียนเริ่มถามคําถามเพื่อน  
เรื่อย ๆ เพื่อเปนการเก็บขอมูล  
5.  ครูเปาสญัญาณพัก  ใหนักเรียนที่แนใจในคําตอบ 
ของตนเองลองทายวาใชหรือไม  แตละคนมีสิทธิ์
ตอบไดเพียง 1 ครั้ง  ใครทายผิดตองหยุดเลน  สวน
ใครทายถูก  จะไดรับการปรบมือชมเชยจากเพื่อน  
6.  ครูรวมพูดคุยกับนักเรียนวา  เราจะสามารถเดา
คําตอบไดอยางไร  เราจะมีวิธีการตั้งคําถามอยางไร
ใหชัดเจน  และไดขอมูลมากที่สุด  และเราควรมี

กลุมที ่
1-4 

 
 
กลุมที ่

1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เกมฉันคอืใคร  อะไรเอย 
2.  ปายชื่อสัตวชนิดตาง ๆ 
3.  ปายชื่อนักเรียน 
4.  กระดาษกาว     
5.  ปากกาส ี
6.  สถานที่บริเวณโรงเรียน 
เชน หองประชุม 
      
 

 
 
 
 
 

 
 



หลักการในการหาคําตอบไดอยางไร   
ขั้นประสบการณ  
7.  ครูรวมพูดคุยกับนักเรียนถึงกิจกรรมวา  คนเรา
ทุกคนมีลักษณะที่ดีและดอยตางกัน  ขอมูลที่ไดมา
เกี่ยวกับตัวเราจะเปนประโยชน  จากการสะทอน
คุณสมบัติในตัวเราที่ไดจากเพื่อน เด็ก ๆ ควรจะนํา
ขอมูลเหลานั้นไปปรับตัวใหดียิ่งขึ้น  และเก็บ
ลักษณะที่ดีของตนไวตอไป 
ขั้นองคความรู       
8.  ครูแจกใบกิจกรรมที่ 1 “ใครเอย” 
9.  นักเรียนแลกเปลี่ยนเรยีนรู  แสดงความคิดเห็น
และฝกปฏิบัติ 
ขั้นมุงสูการประเมิน  
10.  ครูสุมถามนักเรียนดังนี้ 
-  ขณะที่บอกลักษณะที่ดีของผูอ่ืนรูสึกอยางไร 
-  ขณะที่บอกลักษณะดอยของผูอ่ืนรูสึกอยางไร 
ขั้นสรุป 
11.  ครูสรุปขอคิดเห็นของนักเรียน และเพิ่มเติมตาม
แนวคิดของกิจกรรม เชน 
-  จะนําขอคิดจากกิจกรรมนี้ไปใชในการดํารงชีวิต
ไดอยางไร 
ขั้นนําไปใช                                                                   
12.  นกัเรียนรูจักตนมากยิ่งขึ้น จากการสะทอน
คุณลักษณะของตนเองจากมุมมองของเพื่อน  
13.  รูจักวิธีคิดอยางเปนระบบ  และมีเหตุผลมาก
ยิ่งขึ้น 

 
กลุมที ่

1-4 
 
 
 
 
 

กลุมที ่
1-4 

 
 

กลุมละ 
1 คน 

 
 

 
 

 
 
 
กลุมที ่

1-4 
 
 
 
 
 
 
 



วัดและประเมินผล 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง พฤติกรรม      วธิีการ/เครื่องมือ     แหลงขอมูล  

ความรู 
1.  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
วิธีการคิดอยางมีเหตุผล 
 
 
 
ทักษะ                                          
2.  เพื่อใหนักเรียนสามารถฝก
ทักษะการคิดอยางเปนระบบ    
 
 
 
       
จิตพิสัย                                       
3.  เพื่อสรางลักษณะนิสัยให
นักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง
และผูอ่ืน   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- การวิเคราะห     
 
 

 
 

                  
- ฝกปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
- ดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- สังเกต / แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
 
 
 
 
- สังเกต / แบบสังเกต
พฤติกรรม 
- ใบกิจกรรม / แบบ-
ประเมินผล 
 
 
 
- สํารวจ /  แบบสํารวจ
พฤติกรรม 
 
 

 
- ครู 
 
                   
 
 
 
- คร ู
 
- นักเรียน 
 
 
 
 
- นักเรียน 
 
 
 
 



 
บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู 

 

• ผลท่ีเกิดกับนักเรียน 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
                   

• ผลท่ีเกิดกับครู 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 

• แนวทางพัฒนาครั้งตอไป 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ..........................................ผูบันทึก/ผูสอน 
                                                 (  นางชวนพศิ   สุขแยม  ) 
                                                                                                                                                                                         

ลงชื่อ.....................................ผูตรวจ                            ลงชื่อ.............................................         
   (นายธีรยุทธ  อุดมพิพัฒน  )                                                      (  นายสมเจตน   สมบรูณศิลป)       
   ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ                                             ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธินิมิตร   
                                                                                                 



                                                     แบบสังเกตพฤติกรรมดานความรู 
กลุมกิจกรรม  แนะแนว  หนวยการเรียนรูที่  1  รูจักเขาใจเห็นคุณคาตนเอง และผูอ่ืน 

แผนการเรียนรูที่  9  เรื่อง  กิจกรรมฉนัคือใคร  อะไรเอย                                                       
ชื่อ...............................................ชั้น...................................เลขที.่............................ 

คําชี้แจง  :  ทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองจัดอันดับคุณภาพตอไปนี้ 
 

ระดับคุณภาพ รายการ 
3 2 1 

1.  นําขอมูลมาจําแนกเปรียบเทียบ    

2.  อธิบายวิธกีารนําขอมูลมาวิเคราะห    

3.  สรุปความคิดรวบยอด    

รวม    

สรุปผลการประเมิน    

 
 

ลงชื่อ.........................................ครูผูสอนประเมิน 
                                             (.....................................) 
                                   วัน.................../...................../.................. 
 
 
เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 
3  หมายถึง   นําขอมูลมาสรุปเปนความคิดรวบยอดอธิบายวิธีการคิดไดชัดเจน 
2  หมายถึง   นําขอมูลมาวิเคราะหสรุปเปนความคิดรวบยอด 
1  หมายถึง   นําขอมูลเดนมาจําแนกเปรียบเทียบ 

 
 

 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะ 
กลุมกิจกรรม  แนะแนว  หนวยการเรียนรูที่  1  รูจักเขาใจเห็นคุณคาตนเอง และผูอ่ืน 

แผนการเรียนรูที่  9  เรื่อง  กิจกรรมฉนัคือใคร  อะไรเอย                                                       
ชื่อ...............................................ชั้น...................................เลขที.่............................ 

คําชี้แจง  :  ทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองจัดอันดับคุณภาพตอไปนี้ 
 

ระดับคุณภาพ รายการ 
ดี 
3 

พอใช 
2 

ปรับปรุง 
1 

1.  รวบรวมขอมูล    

2.  ปฏิบัติตามขั้นตอน    

3.  บันทึกขอมูล    

รวม    

สรุปผลการประเมิน    

 
 

ลงชื่อ.........................................ครูผูสอนประเมิน 
                                             (.....................................) 
                                  วัน............./..................../.................... 
 
 
เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 
3  หมายถึง  ดี                                                                                                                                                
2  หมายถึง  พอใช                                                                                                                                            
1  หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสํารวจตนเองดานคุณธรรม 
เห็นคุณคาของตนเอง และผูอื่น 

กลุมกิจกรรม  แนะแนว     หนวยการเรียนรูที่  1  รูจักเขาใจเห็นคุณคาตนเอง และผูอ่ืน 
แผนการเรียนรูที่  9  เรื่อง  กิจกรรมฉนัคือใคร  อะไรเอย 

ชื่อ........................................................ชั้น..........................เลขที.่.................... 
 
คําชี้แจง  ใหสํารวจตนเองวาเคยปฏิบัติในหัวขอตอไปนี้หรือไม โดยเขียน / ลงในตาราง 

ระดับการปฏิบัติ ขอ การปฏิบัติ 
3 2 1 

1 รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน    
2 มีความสามัคคี    
3 เคารพ  กติกาของสังคม    

 
ลงชื่อ..................................ประเมินผลการสํารวจตนเอง 

                                    (..............................) 
 
                           ลงชื่อ...........................ครูผูสอน 
                                       (..........................) 
                           วัน................./....................../........... 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 
3     หมายถึง   มกีารปฏิบตัิในระดับดี 
2     หมายถึง   มกีารปฏิบตัิในระดับพอใช 
1     หมายถึง   มกีารปฏิบตัิในระดับปรับปรุง       
 
 
 



การประเมินผลใบกิจกรรมท่ี  1      “ใครเอย”                                                                
กลุมกิจกรรม  แนะแนว  หนวยการเรียนรูที่  1  รูจักเขาใจเห็นคุณคาตนเอง และผูอ่ืน 

แผนการเรียนรูที่  9  เรื่อง  กิจกรรมฉนัคือใคร  อะไรเอย 
ใบงานที่........................ชือ่............................................................................................... 
ชื่อ...............................................ชั้น...................................เลขที.่.................................... 

 
คําชี้แจง  :  ใหผูประเมินใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองตามความเปนจริง 

 เกณฑการประเมิน รายการประเมินผล 

ดี (3) พอใช (2)  ปรับปรุง (1) 
1.  ความสะอาด    
2.  ความถูกตอง    
3.  ความคิดริเริ่ม    

4.  ความขยัน    

5.  ตั้งใจทํางาน    
รวม    

สรุปผลการประเมิน    
ถาคะแนนเต็ม  10  จะใหคะแนนชิ้นนี้เทาใด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
................................................................................................. 
เมื่อสงใหครปูระเมินนักเรียนตองการใหครูดูจุดใด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

ลงชื่อ.....................................เพื่อนรวมชั้นประเมิน 
                                        (.......................................) 
 
                               ลงชื่อ.....................................ครูผูสอน 
                                        (..........................................) 
                                 วัน............../................./................... 



สรุปการวัดผลประเมินผล 
กลุมกิจกรรม.........................................  หนวยการเรียนรูท่ี.............................................. ..........................................                                     
แผนการเรียนรูท่ี........และ..........เร่ือง.................................................................................ชั้น...........  ........................                      
วันสรุป............/................./................ผูบันทึก....................................ครูผูสอน........................................................... 

ที่ เลขประจําตัว ช่ือ-นามสกุล ความรู ทักษะ 
 

จิตพิสัย คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค 

กระบวน 
การกลุม 

ใบงาน 
…… 
…… 

1 14037   ด.ช วีรวัฒน สุทธิจะหาม       
2 14133   ด.ช วุฒิพงษ แกวอรสาน       
3.  14134 ด.ช ศรัณย กอเกียรติตระกูล       
4 14135 ด.ช อนุวัต เจริญมาก       
5 14136 ด.ช เอกราช เกษมรักษ       
6 14137 ด.ช กฤษฏา เช่ียวการปราบ       
7 14138 ด.ช กฤษฏา สายน้ําเย็น       
8 14139 ด.ช ชินนากิจ โตประดิษฐ       
9 14140 ด.ช เชิดชัย จิรัฐติวรรธน       
10 14142 ด.ช ณัฐพงศ แผวโพธิชัย       
11 14145 ด.ช เติมพงศ ยินดีหา       
12 14165 ด.ช รัฐภูมิ กาลจิรายุ       
13 14166 ด.ช ศิวกร แตงฤทัยธรรม       
14 14167 ด.ช สหพัฒน เลาหวรินบุนณ       
15 14371 ด.ช ธนพงษ อินทะดก       
16 14183 ด.ญ โซษิตา ดารา       
17 14184 ด.ญ วิภารัตน ระวังสําโรง       
18 14185 ด.ญ จีราวรรณ จตุเทน       
19 14186 ด.ญ ญาณิศา  อินกอง       
20 14189 ด.ญ ทิพยสุดา บุตรแสน       
21 14190 ด.ญ ทิพวรรณ ปนยิ้ม       
22 14192 ด.ญ นาซีบะห เจะมะ       
23 14193 ด.ญ บงกช โตจรัส       
24 14205 ด.ญ ผักกาด แซโคว       
25 14206 ด.ญ พัชนี สมวงศ       
26 14207 ด.ญ ลดาวัลย โฉมแจง       
27 14208 ด.ญ สุมณฑา วิธานธํารง       
28 14281 ด.ญ ไพริน แสงสี       



29 14339 ด.ญ ณัชฌา ปนเงิน       
30 14340 ด.ญ ศศิธร นุตะพิบาล       
31 14541 ด.ญ ปทมพร แซเบ       

รวมจํานวนนักเรียนที่ผาน       
คิดเปนรอยละ       

รวมจํานวนนักเรียนที่ไมผาน       
 
 
 

ลงชื่อ...............................ครูผูสอน 

(.................................) 
 
 
เกณฑการประเมิน 
3  ระดับ  ดี 
2  ระดับ  พอใช 
1  ระดับ  ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมที่  1 
“ใครเอย” 

ชื่อ...................................นามสกุล.................................ชั้น.................................เลขท่ี....... 
วันที่.....................เดือน...................................พ.ศ......................ชื่อผูประเมิน.................... 
 

 

คําสั่ง      ใหนกัเรียนคนหาเพื่อนที่อยูในหองและตรงกับลกัษณะที่บรรยาย 
 
 

                                                           
 
                                           
 
 
 
 
                                                  
 
 
 

                                                           
 

 
ชอบรองเพลง 
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