
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ชื่อผลงาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์ 

                     เป็นฐาน(CBL:Creativity-based learning) รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นครลำปาง 

                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

ผู้เสนอผลงาน นางสาวประภัสสร   ปงผาบ 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สถานศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

 การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อชีวิต เพราะการที่ทุกคนจะเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง

ร่างกายและจิตใจได้ ย่อมอาศัยการศึกษาเรียนรู ้เป็นเครื ่องมือสำคัญ ซึ ่งในปัจจุบันวิธีการศึกษาของมนุษย์นั้น

เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถให้เท่าทันกับกระแสแห่ งการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการคิดเชิง

อนาคต  และมีศักยภาพให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเองได้ ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัย

กระบวนการเรียนรู้จากชั้นเรียนสำคัญ จากการสังเกตชั้นเรียนพบว่า การสอนบรรยายเพียงอย่างเดียวเป็นเหตุให้

นักเรียนไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่มีการเรียนรู้ร่วมกันส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้แบบเดียว 

ไม่เกิดการพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพ เนื่องด้วยความยากของการจำเนื้อหามีอยู่มากและการสับสนของเนื้อหาที่

มีความคล้ายกัน ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจ ความรู้แบบองค์รวมและเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างมีศักยภาพและเป็น

ระบบ ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงเดี่ยว ไม่มุ่งเน้นการสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นเหตุให้นักเรียนขาดทักษะ

การคิดเชิงอนาคต กล่าวคือ นักเรียนยังไม่มี “สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก”ซึ่งทักษะความความคิดสร้างสรรค์จะ

ส่งเสริมสมรรถนะดังกล่าวให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นของโลกหรือของวัฒนธรรมที่ต่าง

ออกไปอย่างมีวิจารณญาณและจากมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงความแกต่างที่ส่งผลต่อการรับรู้ การตัดสินใจ 

แนวคิดของตนเองและของผู้อื่น และสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีภูมิหลังที่แตกต่างอย่างได้ผลบนพื้นฐานของความเคารพใน

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้นักเรียนมีสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าจึงเลือกรูปแบบการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะที่มุ่งเน้น ให้นักเรี ยนเกิดกระบวนการคิด มี

ศักยภาพและฝึกทักษะการคิดเชิงอนาคต คือ วิธ ีการการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based 

learning:CBL) จากจุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่สอดคล้องตาม

จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาทุกฉบับ

ต่างมุ่งพัฒนานักเรียนไปสู่ “ความเป็นพลเมืองโลก”(Global Citizenship)” วิธีการการสอนแบบสร้างสรรค์

เป็นฐาน มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โครงสร้างหลักของรูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานออกแบบ



ตามทฤษฎีด้านการวัดความคิดสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์อี พอล ทอร์แรนซ์ (E. Paul Torrance) แนวทางการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบความคิดแนวขนานของเอ็ดเวิร์ด เดอโบโน (Edward de Bono) และพัฒนามาจาก

กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ซึ่งเป็นแนวทางการสอนแบบเน้น

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์นำมาสร้างรูปแบบการเรียนแบบใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนแบบ 

Active Learning คือ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนตื่นตัวในการค้นคว้า นักเรียนมีความสุขในการเรียน มี

ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมของนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้น การจัดการ

เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานมี ๕ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ ๒ ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตาม

ความสนใจ ขั้นที่ ๓ ค้นคว้าและคิดขั้นที่ ๔ นำเสนอผลงานและขั้นที่ ๕ ประเมินผลจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ

ที่จำเป็นต่ออนาคต และสร้างกระบวนการคิดของนักเรียนสู่การมี“สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก 

  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนักเรียนทั้งหมด ๘๒๑ คน ซึ่งนักเรียนมีความแตกต่างหลากหลายในด้าน

ความคิด ทัศนะต่อการมองโลก ดังนั้นจึงมีความเป็นพหุวัฒนธรรม จึงส่งผลให้การศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม

ศักยภาพได้นั้นต้องเปลี่ยนมาเป็น การจัดการเรียนการสอนที่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนและ

ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้นั้นผู้วิจัยจึง

ได้เลือกวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning:CBL) เพ่ือที่จะสร้างเสริมทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตให้นักเรียน มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันในพื้นฐานความคิดที่

แตกต่างกัน กล่าวคือเป็นการเรียนร่วมพหุวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ภายใต้หลักสูตรการศึกษาที่“ความเป็น

พลเมืองโลก”(Global Citizenship) 

  รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เป็นรายวิชาที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างกับ

ประวัติศาสตร์กระแสหลัก มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นท้องถิ่น เกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ตนเอง ข้าพเจ้าจึงนำวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มาดำเนินการในรายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่องนคร

ลำปาง เพื่อให้นักเรียนสร้างเป็นองค์ความรู้ความคิดใหม่ ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานหรือสิ่งใหม่ๆ ได้ ซึ่งเป็นสิ่ง

สำคัญและจำเป็นต่อสังคมปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเน้นการบรรยาย ขาด

การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด ความคิดรวบยอด ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนไม่มีโอกาสได้

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ประวัติศาสตร์ยังคงเป็นสิ่งไกลตัวในมุมมองของนักเรียนและถูกมองว่าไม่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตของตนเอง ทำให้การสอนประวัติศาสตร์ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเท่าที่ควรจะเป็น ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงจัดการเรียน

การสอนด้วยวิธีการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน 

 

 



วัตถุประสงค ์

๑. ออกแบบพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-

based learning:CBL) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนาเรื่อง นครลำปาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ โรงเรียนเสริม

งามวิทยาคม 

  ๒. เพื่อศึกษาผลการสร้างสรรค์ชิ ้นงานโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-

based learning :CBL)ในรายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนาเรื่อง นครลำปาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ โรงเรียนเสริม

งามวิทยาคม 

 ๓. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL)ในรายวิชา

ประวัติศาสตร์ล้านนาเรื่อง นครลำปาง 

เป้าหมาย 

๑. กลุ่มเป้าหมาย 

  ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ /๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จำนวน   ๒๓  คน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ขอบเขตของเนื้อหา 

  ๑. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้

แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL) รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนาเรื่อง นครลำปางยุค

ล้านนา จำนวน ๒ แผนรวม  ๕ ชั่วโมง ประกอบด้วย 

   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑  จำนวน ๒ ชั่วโมง เรื่อง ฉันจะไปล้านนา 

   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  จำนวน ๓ ชั่วโมง เรื่อง นครลำปางในความคิด 

เครื่องมือที่ใช ้

 เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั ้งนี ้ เป็นเครื ่องมือที่ ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างด้วยตนเอง 

ประกอบด้วย  

 ๑. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นครลำปาง โดยใช้วิธีสอนแบบสร้างสรรค์

เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL) จำนวน ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งหมด ๕ ชั่วโมง  

 ๒. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นคร

ลำปาง โดยใช้วิธีสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL) 

 ๓. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์

เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL)แบบประมาณค่า ๕ ระดับ จำนวน ๑๕ ข้อ 



 ๔. แบบประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน

แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL) 

 ๕. แบบประเมินการสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based 

learning:CBL) 

  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  

 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้  

 ๑. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นครลำปาง โดยใช้วิธีสอนแบบ

สร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL) ผู้วิจัยดำเนินการสร้างตามข้ันตอนดังนี้ 

  ๑.๑ ศึกษา มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ๑.๒ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ เอกสาร บทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ ขอบข่ายเนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน โครงสร้างเวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ

ประเมินผล แล้วนำมาปรับใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นครลำปาง 

โดยใช้วิธีสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL) 

  ๑.๓ ศึกษาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพหุวัฒนธรรม ศึกษาข้อมูลความคิดมโนทัศน์

ทางสังศึกษาในนักเรียน และบริบทวัฒนธรรมของพ้ืนที่อำเภอเสริมงาม 

  ๑.๔ สร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ โดยนำวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น

ฐาน(Creativity-based learning:CBL) มาใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน ๒ แผน ใช้การจัดการเรียน

การสอนคาบละ ๕๐ นาที รวม ๕ คาบ มีรายละเอียดดังนี้ 

   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ฉันจะไปอเมริกาใต้ จำนวน  ๒ คาบ   

   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อเมริกาใต้ที่ฉันคิด  จำนวน  ๓ คาบ 

  ๑.๕ นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

ภาษาท่ีใช้ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง โดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จำนวน ๓ ท่าน  

๑.๖ ปรับปรุง และแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

  ๑.๗ เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุง แก้ไขแล้วให้ผู้เชียวชาญจำนวน ๓ ท่าน ประเมินความ

สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์งานวิจัย แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะ 

โดยหาค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องด้านสาระและจุดประสงค์ของการวิจัย IOC (Index of item Objective 

Congruence) 

  ๑.๘ นำแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 



 ๒. การสร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นครลำปาง โดยใช้

วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL)ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพ

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

  ๒.๑ ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ จากเอกสาร ตำรา 

หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบในการสร้างแบบประเมิน 

  ๒.๒ สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย องค์ประกอบ

ของแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ และข้ันตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  ๒.๓ นำแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย  

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนำกลับมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

  ๒.๔ นำแบบประเมนิแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง และความถูกต้องเหมาะสม 

  ๒.๕ จัดทำแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นครลำปาง 

โดยใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ โรงเรียน

เสริมงามวิทยาคม 

 ๓. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ

สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL) 

  ๓.๑ ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ 

ระดับ จากเอกสารและตำราที่เก่ียวข้อง 

            ๓.๒ สร้างแบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบการสอน

แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม ๑๕ ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ วิธีของลิ

เคิร์ท (Likert,quoted in Best, ๑๙๘๖: ๑๘๒)  ดังนี้ 

    ๕ หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

    ๔ หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก 

    ๓ หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

    ๒ หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยในระดับน้อย 

    ๑ หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

  

 

 



เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มดังนี้(มาเรียม นิลพันธุ์, ๒๕๕๘: ๑๙๖) ดังนี ้

                                    ค่าเฉลี่ยของการแปลความหมาย ระดับความคิดเห็น 

        ๔.๕๐ – ๕.๐๐ มากที่สุด 

        ๓.๕๐ – ๔.๔๙ มาก 

                 ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ปานกลาง 

                                                       ๑.๕๐ – ๒.๔๙ น้อย 

                                                       ๑.๐๐ – ๑.๔๙ น้อยที่สุด 

  ๓.๓ เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๓ ท่านหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง( IOC (Index ofltem Objective Congruence) ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่ ๐.๕๐ ขึ้นไป ถือ

ว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตรวจแก้ไขความถูกต้องเหมาะสม จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม

ความคิดเห็นตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

  ๓.๔ ปรับปรุงแก้ไขสอบถามความคิดเห็นตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๓ ท่าน จากนั้นนำ

แบบทดสอบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ

สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 ๔.การสร้างแบบประเมินการสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-

based learning:CBL) 

  ๔.๑ ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินการสร้างสรรค์ชิ้นงานแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 

Scale) ๔  ระดับ จากเอกสารและตำราที่เกี่ยวข้อง 

            ๔.๒ สร้างแบบประเมินการสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

(Creativity-based learning:CBL) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นประเมิน ๕ ข้อ ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๔ ระดับ 

ครูประเมินความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เกณฑ์ที่ใช้ในการแปรผล ดังนี้  

    ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้  ๔  คะแนน 

    ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง   ให้  ๓  คะแนน 

    ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้  ๒  คะแนน 

    ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้  ๑  คะแนน 

  ๔.๓ เกณฑ์ในตัดสินคุณภาพคือ การนำช่วงคะแนนมาเทียบระดับคุณภาพ ดังนี้ 

    ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ 

      ๑๘-๒๐       ดีมาก 

      ๑๔-๑๗                   ดี 



      ๑๐-๑๓      พอใช้ 

    ต่ำกว่า  ๑๐     ปรับปรุง 

  ๔.๔ เสนอแบบประเมินการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่อผู้เชี ่ยวชาญจำนวน ๓ ท่าน ตรวจสอบความ 

ถูกต้องและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index ofltem Objective Congruence) ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้อง

มีค่าตั้งแต่ ๐.๕๐ ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตรวจแก้ไขความถูกต้องเหมาะสม จากนั้น

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

  ๔.๕ ปรับปรุงแก้ไขสอบถามความคิดเห็นตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๓ ท่าน จากนั้นนำ

แบบประเมินการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 รูปแบบการวิจัย 

 การใช้นวัตกรรมการสอนครั้งนี้เป็นงานพัฒนา โดยศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๕/๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จำนวน ๒๓ คน โดยใช้โดยใช้วิธีสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based 

learning:CBL) โดยผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ข้าพเจ้าเริ่มดำเนินการปฏิบัติ โดยจัดให้กลุ่มเป้าหมายเรียนวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นครลำปาง 

ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning:CBL) 

 2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทำแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

(Creativity-based learning:CBL) 

 3. หลังการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าประเมินการสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น

ฐาน(Creativity-based learning:CBL) 

 

 

 

 

 

เลขไทย 

 



 

ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ จำลองชั้นเรียนเป็นเครื่องบิน และให้นักเรียนนั่งที่นั่งตามลำดับตั๋วเครื่องบินที่

นักเรียนได้รับนักเรียนทุกคนชมคลิปวีดีทัศน์โอสาธิตความปลอดภัยในเครื่องบิน โดยจะนำวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ

ประวัติศาสตร์ล้านนามาเป็น วีดีทัศน์สาธิตความปลอดภัย โดยใช้วีดีทัศน์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตอน 

ล้านนามหาปกรณัม ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ และเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ล้านนาเข้าสู่

เนื้อหาเรื่องนครลำปาง ที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งที่นักเรียนได้อาศัยอยู่ โดยแจ้งนักเรียนให้ทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อที่จะนำพา

เครื ่องบินลำนี ้ถึงที ่หมายได้อย่างปลอดภัยครูกระตุ ้นความสนใจของนักเรียน โดยใช้สื ่อวีดีทัศน์ที ่เกี ่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ล้านนา เป็นสื่อที่สามารถสร้างเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตให้นักเรียนได้ เพ่ือกระตุ้นความคิดของ

นักเรียนให้เกิดความอยากเรียนอยากรู้ อยากค้นหาคำตอบวีดีทัศน์เพื่อให้เนื้อหาในสื่อวีดีทัศน์นั้นคล้องกับเนื้อหา

ของนักเรียน และวีดีทัศน์ในขั้นที่ ๑ นี้ สามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียน  สอดคล้องกับความคิดเห็นของ 

วิริยะ  ฤๅชัยพาณิชย์ (๒๕๕๗: ๔๘) ที่กล่าวว่า การใช้สื่อมัลติมีเดียถือเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็น

อย่างดี ทั้งรูปภาพ เสียงข้อความต่าง ๆ ที่นำมาใช้ ครูจำเป็นจะต้องเลือกสื่อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดยที่สื่อนั้นเป็น

สื่อที่กระตุ้นความสนใจหรือสร้างแรงบันดาลใจในบทเรียนนั้น ๆ ได้ดีจะส่งผลต่อนักเรียนได้มาก อีกทั้งส่งผลให้

ผู้เรียนอยากหาคำตอบในเนื้อหาที่เราจะทำการเรียนการสอน ทำนองเดียวกันกับความคิดเห็นของ มงคล เรียง

ณรงค์ (๒๕๕๗: ๑๘๑) ที่กล่าวว่า สื่อวีดีทัศน์เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สร้างความสนใจให้กับนักเรียนได้ดี นอกจากนั้นสื่อ

การเรียนรู้ควรสอดคล้องกับเรื่องท่ีเรียนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด 

ขั้นที่ ๒ ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ นักเรียนช่วยกันตั้งปัญหาที่ตนเองสงสัยจากคลิปวีดีทัศน์ 

เมื่อนักเรียนพบปัญหาที่สงสัยแล้ว ครูจึงทำการแบ่งกลุ่มตามความประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจ ครูให้คนที่สนใจ

ประเด็นปัญหาเหมือนกันหรือคล้ายกัน นั่งด้วยกันเป็นวงกลม ครูชี้แจงให้นักเรียนฟังว่าทุกกลุ่มจะต้องร่วมมือ

ช่วยกันหาคำตอบของประเด็นปัญหา ที่สมาชิกทุกคนสงสัย นักเรียนช่วยกันตั้งปัญหาที่ตนเองสงสัยจากสื่อวีดีทัศน์

ที่ครูนำเสนอ การกำหนดหัวข้อในการศึกษาร่วมกัน สอดคล้องกับ สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (๒๕๕๐: ๖๒) ที่กล่าวว่า 

ครูต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบด้วยคำถามหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนจะเป็นจุดเริ่มต้น

การคิดให้นักเรียนพยายามให้ได้คำตอบหรือแก้ปัญหาได้ นักเรียนจะต้องใช้ความคิดมากขึ้น การที่นักเรียนแสวงหา

คำตอบหรือตอบคำถามด้วยตนเอง ครูต้องยึดหลักว่าตอบช้าดีกว่าไม่ตอบ 

ขั้นตอนที่ ๓ ค้นคว้าและคิด ครูให้นักเรียนจัดทำสื่อประกอบการนำเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ตนเอง

สนใจในประวัติศาสตร์ล้านนาได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่จำกัดวิธีการทำ โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา

นครลำปางจากสื่อที่ครูเตรียมให้ และท่ีนักเรียนค้นคว้าเองค้นคว้าและคิด คือ นักเรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้า

และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยครูจะเดินตามกลุ่มเพ่ือให้คำปรึกษาเวลาที่ผู้เรียนมีปัญหา 

และเกิดข้อสงสัย จากการสังเกตในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจำเป็นต้องมีการค้นคว้าข้อมูลจาก



แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนรู้จักเลือกข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้มาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นที่ ต้องการศึกษา 

ทำนองเดียวกันกับแนวคิดของ ชนาธิป พรกุล (๒๕๕๔: ๖๐)ที่กล่าวว่า นักเรียนจะเป็นนักคิด เมื่อครูให้โอกาส

นักเรียนได้คิด ส่งเสริมการคิดของนักเรียน ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นมีการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ความคิด ถามคำถาม และวิจารณ์ นักเรียนแต่ละคนมีบทบาทเป็นครู เป็นนักเรียน และเป็นผู้ฝึกที่ช่วยให้ผู้อื่นคิด

และเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีครูเป็นแบบอย่างในการคิด ให้คำแนะนำ และช่วยจุดประกายความคิด

ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (๒๕๕๙: ๘) ที่กล่าวว่า การสอนที่จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างดีนั้นต้องมี กระบวนการที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนโดยได้ศึกษา ค้นคว้า พิสูจน์ ทดลอง

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและสร้างผลงานของตนเองออกมาอย่างมีคุณภาพ 

           ขั้นที่ ๔ นำเสนอผลงาน ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อมูลคำตอบที่กลุ่มตัวเองช่วยกันหาคำตอบ 

พร้อมอธิบายลักษณะสื่อที่กลุ่มได้จัดทำขึ้นนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียนใน

รูปแบบที่ไม่จำกัด ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม จากการสังเกตในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผู้เรียนจำเป็นต้องมานำเสนอผลงานที่ได้สร้างสรรค์มาหน้าชั้นเรียน สำหรับชิ้นงานในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

นักเรียนนำมาเสนอข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ชิ้นงานแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดี

เยี่ยม เนื่องมาจากการศึกษาสื่อการสอน ค้นคว้าและปรึกษากันภายในกลุ่ม ทุกกลุ่มปฏิบัติตามคำแนะนำของครู

และสมาชิกภายในกลุ่มที่ช่วยกันแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับดวงกมล สินเพ็ง (๒๕๕๓: ๑๔๑) ที่กล่าวว่า

นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันหรือการซักถามในแง่มุมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่จะ

ทำให้เกิดความคิดเกิดการไตร่ตรอง การแลกเปลี่ยนข้อมูล จึงทำให้นักเรียนต้องคิดขยายความอธิบายให้ได้ ครูต้อง

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการคิด แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและให้การยอมรับ 

ขั้นที่ ๕ ขั้นประเมินผลงาน ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมโดยการแสดงความคิดเห็น

ขอให้แต่ละกลุ่มนำไปปรับปรุงและพัฒนา โดยประเมินจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทำงานกลุ่มชิ้นงานและใบ

งาน ในขั้นนี้นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่มกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีความเข้าใจในองค์ความรู้ที่

ตนเองได้สร้างขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการทำงานกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการคิดที่ดีขึ้น ดังที่ 

วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ (๒๕๕๗: ๔) กล่าวว่าผลการวิจัยเรื่องการสอนแบบคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based 

learning:CBL) พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการคิด ทักษะในการนำเสนอ 

ทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม และทักษะในการบริหารเวลา ทักษะเหล่านี้จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

 

 



ผลการดำเนินงาน 

 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

(CBL:Creativity-based learning) รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื ่อง นครลำปาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๕/๔ 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ๑)เพ่ือออกแบบพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL ) ๒)เพื ่อผลการสร้างสรรค์ชิ ้นงานโดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบ

สร ้างสรรค์เป ็นฐาน(Creativity-based learning :CBL) ๓)เพื ่อศ ึกษาความคิดเห ็นของนักเร ียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based 

learning:CBL) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จำนวน ๒๓ คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ๑)แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน ๒  แผนการจัดการเรียนรู้ รวม
ทั้งหมด ๕ ชั่วโมง  ๒)แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน(Creativity-based learning:CBL)ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ จำนวน ๑๕ ข้อ 
ประเมินในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ  ๓)แบบประเมิน
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการโดยสถิติ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๕/๔ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x ̅) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

      ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ตอนที่ ๑  ผลการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  

   ตอนที่ ๒  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 

  ตอนที่ ๓  ผลการศึกษาการประเมินการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ ๑ ผลการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ตาราง ๑.๑ รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมโดยใช้การสอนแบบ

สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning:CBL) 

ตาราง ๑.๒ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

(Creativity-based learning:CBL) 

แผนการสอน เรื่อง เวลาที่
ใช้ 

ลักษณะเด่น สะท้อนผลหลังใช้ 

๑ ฉันจะไป
ล้านนา 

๑๐๐
นาท ี

(๒คาบ) 

กิจกรรมกระตุ้นความสนใจที่จะเรียนรู้ 
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพจากการชมวีดี

ทัศน์ 

นักเรียนสามารถเข้าใจการเรียน
ได้ดี และมีความสนใจที่จะ

เรียนรู้ 
๒ นคร

ลำปางใน
ความคิด 

๑๕๐
นาท ี

(๓ คาบ) 

เป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
เนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้รับ พร้อมทั้งสร้างสรรค์
ผลงาน และได้ใช้ทักษะการนำเสนอชิ้นงาน 

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถ
ทำงานรวมกันภายในกลุ่มได้เป็น
อย่างดี และนำเสนอผลงานได้

อย่างดี 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) 

แปลความหมายระดับ
คุณภาพ 

แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/สมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม 

๑.๐๐ ๑.๐๐ เหมาะสม เหมาะสม 

๒. เนื้อหามีความเหมาะสมและสอดคล้องตรงมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ 

๐.๖๗ ๑.๐๐ เหมาะสม เหมาะสม 

๓. การวัดและประเมินผลมุ่งเน้นสาระสำคัญ (Main 
Concept) กระบวนการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ เหมาะสม เหมาะสม 

๔. กำหนดเวลาได้เหมาะสมกับกิจกรรม  และสามารถนำไป
ปฏิบัติจริงได้ 

๐.๖๗ ๑.๐๐ เหมาะสม เหมาะสม 

๕. สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม  มีความเหมาะสมกับ
เวลา  และการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

๐.๖๗ ๑.๐๐ เหมาะสม เหมาะสม 

๖. เนื้อหามีความเหมาะสมและสอดคล้องตรงตามการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

๐.๖๗ ๑.๐๐ เหมาะสม เหมาะสม 



 

 จากการศึกษาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมโดยการจัดการจัดการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนพหุวัฒนธรรมโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL)  พบว่า 

แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแผนมีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสม แสดงให้เห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้นี้ มี

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา สามารถนำไปใช้ได้จริง 

ตอนที่ ๒  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 

 ตาราง ๒.๒ ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 

๗. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  

๑.๐๐ ๑.๐๐ เหมาะสม เหมาะสม 

๘. เทคนิคการสอนในแต่ละขั้นมีความเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

๐.๖๗ ๑.๐๐ เหมาะสม เหมาะสม 

๙. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความ
เหมาะสมผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง 

๑.๐๐ ๑.๐๐ เหมาะสม เหมาะสม 

๑๐. กระบวนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

๐.๖๗ ๑.๐๐ เหมาะสม เหมาะสม 

รายการประเมิน X SD ระดับความ
คิดเห็น 

ลำดับที่ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
๑. นักเรียนเรียนรู้การเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่องนคร
ลำปาง ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐานแล้วมีความเข้าใจเนื้อหา 

 
 

๔.๔๐ 

 
 

๐.๕๘ 

 
 

มาก 

 
 

๑ 

๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้ ๔.๑๘ ๐.๖๒ มาก ๔ 
๓. นักเรียนรู้จักการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพ่ือน   ๔.๒๗  ๐.๗๑      มาก        ๓ 
๔. นักเรียนได้รู้จักแหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมที่หลากหลาย ๔.๑๗ ๐.๗๕ มาก ๕ 
๕. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคำถามและค้นหาคำตอบในสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้  

 
๔.๑๘ 

 
๐.๖๒ 

 
มาก 

 
๕ 

๖. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นในทุกข้ันตอนของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

 
๔.๒๙ 

 
๐.๖๔ 

 
มาก 

 
๒ 

รวมด้านการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ ๔.๒๔ ๐.๖๕ มาก ๓ 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  

๔.๕๖ 
 

๐.๖๒ 
 

มากที่สุด 
 

๓ 



จากตารางที่ ๒.๒  พบว่าความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการจัดการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนพหุวัฒนธรรมโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL) โดยภาพรวม

นักเรียนมีระดับความคิดเห็นระดับมาก พบว่าความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ

สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL)  โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็น 

ด้วยมาก( x= ๔.๔๑, SD = ๐.๖๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดเป็นลำดับที่หนึ่ง ( x = ๔.๖๑, SD = ๐.๕๖) รองลงมา ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่

ได้รับ( x ๔.๓๘, SD = ๐.๖๑) และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

เป็นลำดับสุดท้าย ( x = ๔.๒๔, SD = ๐.๖๕) ซ่ึงแต่ละด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียน

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยการเรียงลำดับจากมากไปหา

น้อย ได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกลุ่ม มีผลการแสดงความคิดเห็นเท่ากับ ( x= 

๔.๖๗,SD = ๐.๕๘)  การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกลุ่ม( x= ๔.๕๖,SD = ๐.๕๘)  ครูคอย

แนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ( x= ๔.๕๗, SD = ๐.๔๙) และนักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรม

ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ( x= ๔.๕๖, SD = ๐.๖๒) ตามลำดับด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนมี

ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 

ได้ดังนี้ นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาเพิ่มขึ้น( x= ๔.๕๖ ,SD = ๐.๕๕) นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ

๗. นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอนของการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
๘. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน  ๔.๖๔ ๐.๕๘ มากที่สุด ๑ 
๙. ครูคอยแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ๔.๕๗ ๐.๔๙ มาก ๒ 
๑๐. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกลุ่ม ๔.๖๗ ๐.๕๘ มากที่สุด ๑ 

รวมด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ๔.๖๑ ๐.๕๖ มากที่สุด ๑ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  
๑๑. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
๔.๕๖ 

 
๐.๕๕ 

 
มากที่สุด 

 
๑ 

๑๒. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๒๐ ๐.๗๑ มาก ๕ 
๑๓. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

 
๔.๔๘ 

 
๐.๕๙ 

 
มากที่สุด 

 
๒ 

๑๔. นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ๔.๒๕ ๐.๗๓ มาก ๔ 
๑๕. นักเรียนสามารถนำทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
๔.๔๔ 

 
๐.๔๙ 

 
มากที่สุด 

 
๓ 

                 รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ ๔.๓๘ ๐.๖๑ มาก - 
              ความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกด้าน ๔.๔๑ ๐.๖๐ มาก - 



คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ( x= ๔.๔๘ SD = ๐.๕๗) นักเรียนสามารถนำทักษะการคิดวิเคราะห์

อย่างสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้( x= ๔.๔๔ ,SD = ๐.๔๙) นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่าง

เต็มที ่ ( x= ๔.๑๓, SD = ๐.๙๔) นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ( x = ๔.๒๐,SD = 

๐.๗๑)ตามลำดับ 

            ตอนที่ ๓  ผลการศึกษาการประเมินการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักเรียน โดยการเทียบคะแนนรวมในการ

ตัดสินเกณฑ์คุณภาพ 

 ตาราง ๓.๓ ผลการศึกษาการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักเรียน  

 จากตารางที่ ๓.๓  พบว่าการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักเรียน หลังการจัดการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุ

วัฒนธรรมโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL)  อยู่ในระดับดีมาก จำนวน ๓ 

กลุ่ม และ ระดับดี ๒ กลุ่ม 

บทเรียนที่ได้รับ 

 จากการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนและกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น พบว่านักเรียนมีความรู้ ความ

เข้าใจ มีความรู้แบบองค์รวมและเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างมีศักยภาพและเป็นระบบ นักเรียนเกิดทักษะความคิด

สร้างสรรค์ จึงเป็นเหตุให้นักเรียนขาดทักษะการคิดเชิงอนาคต กล่าวคือ นักเรียนยั งไม่มี “สมรรถนะการอยู่ใน

สังคมโลก”ซึ่งทักษะความความคิดสร้างสรรค์จะส่งเสริมสมรรถนะดังกล่าวให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการ

วิเคราะห์ประเด็นของโลกหรือของวัฒนธรรมที่ต่างออกไปอย่างมีวิจารณญาณและจากมุมมองที่หลากหลาย เพ่ือให้

เข้าถึงความแกต่างที่ส่งผลต่อการรับรู้  การตัดสินใจ แนวคิดของตนเองและของผู้อื่น และสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีภูมิ

หลังที่แตกต่างอย่างได้ผลบนพื้นฐานของความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 
 
 

ลำดับกลุ่ม ประเด็นการประเมิน 
การบรรยาย 
จุดประสงค์ 

ความ
ครอบคลุม

เนื้อหา 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ความ
ถูกต้อง 

การ
นำเสนอ
ผลงาน 

รวม ระดับ
คุณภาพ 

๑ ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ ๑๙ ดีมาก 
๒ ๔ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๖ ดี 
๓ ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ ๑๘ ดีมาก 
๔ ๓ ๔ ๓ ๒ ๔ ๑๖ ดี 
๕ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๑๘ ดีมาก 



ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-
based learning:CBL) ในครั้งนี้รับความกรุณาจาก นายพงษสวัสดิ์ สวัสดี หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมที่ได้ส่งเสริมให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งทางวิชาการ คำแนะนำของท่านมีความหมายต่อข้าพเจ้ามาก 
ท่านได้เมตาและกรุณาต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าเข้ามาขอทำการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์
ล้านนาในโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมแห่งนี้ ทำให้ผลงานการพัฒนานี้สำเร็จลงด้วยดี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๕/๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี  
   
การเผยแพร่ 
 

การนำเสนอผลงานจากการเรียนเรียนรู้ใน
ห ้องเร ียนพหุว ัฒนธรรมโดยใช ้การสอนแบบ
ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ เ ป ็ น ฐ า น ( Creativity-based 
learning:CBL)ในการแข่งข ันเป ิดกล ่องชอล์ก 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่าน
ระบบ zoom 

 
 
 
 
 

ร ่วมเผยแพร่ผลงานจากการสอนแบบ       
ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ เ ป ็ น ฐ า น ( Creativity-based 
learning:CBL)ในงานแสดงศิลปะจังหวัดลำปาง
ร่วมกับมหาวิทยาลัยดุสิตธานี จังหวัดลำปาง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ข 

รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  - ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

  - แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       วิชาประวัติศาสตร์ล้านนา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔                                        เรื่อง ฉันจะไปล้านนา 

เวลา ๒ ชั่วโมง          นางสาวประภัสสร   ปงผาบ 

 

๑. มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

   ส ๔.๒ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ 

การเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

๒. สาระสำคัญ 

  ล้านนา หมายถึงดินแดนที่มีนานับล้าน คือมีที่นาจำนวนมากเป็นคำคู่กับล้านช้าง คือดินแดนที่มีช้างนับ

ล้านตัว อาณาจักรล้านนามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยเมืองสำคัญกระจัดกระจายตามเขตท่ีราบ

ลุ่มแม่นำ้สายสำคัญต่างๆ จึงประกอบด้วยกลุ่มคนหลายเชื่อชาติ 

๓. สาระการเรียนรู้  

 ๑. ลักษณะทางกายภาพของดินแดนล้านนา 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพของดินแดนล้านนาได้(K) 

 ๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลักษณะทางกายภาพของดินแดนล้านนาได้(P) 

 ๓. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการศึกษาข้อมูลเรื่องกายภาพของ

ดินแดนล้านนา(A) 

๕. สมรรถนะสำคัญของนักเรียน 

    ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
    ๒. ความสามารถในการคิด 
    ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
    ๔. ความสามารถในการแก้ปัญหา  

๖.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๑. มีวินัย   ๒. ใฝ่เรียนรู ้     ๓. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 



๗. กิจกรรมการเรียนรู้   

ชั่วโมงที่ ๑ 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นกระตุ้นความสนใจ 

ขั้นนำ 

          ๑. ครูจำลองห้องเรียนเป็นเครื่องบินโดยสาร และ กล่าวทักทายนักเรียนเหมือนพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบิน พร้อมที่จะพานักเรียนบินไปสู่ดินแดนล้านนา กระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวที่พร้อมจะบินไปกับ

เที่ยวบินนี้ 

ขั้นสอน 

          ๒. ครูแจกบัตรโดยสารให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนลงไปในบัตร หลังบัตรเป็นตารางสะสม

คะแนนสติกเกอร์หัวใจแห่งกำลังใจ สำหรับนักเรียนที่ตอบคำถามของครูได้จะได้รับสติกเกอร์ ๑ ดวง  

          ๓. ครูให้นักเรียนเขียนข้อมูลของนักเรียนลงในสื่อการสอน(เอกสารเข้าเมือง)เพ่ือเป็นข้อมูลของผู้โดยสาร

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - นักเรียนชื่ออะไร 

 - นักเรียนวาดภาพสิ่งที่ตนเองเป็น เพ่ือสะท้อนความนึกคิด 

 - ให้นักเรียนเขียนลักษณะตนเองมีลักษณะอย่างไร 

  

ขั้นสรุป 

           ๔. ครูชี้แจงให้นักเรียนฟังว่าเที่ยวบินลำนี้จะมีกำลังใจเป็นเชื้อเพลิงในการบิน ครูจะแจกกระดาษขนาด

เล็กให้นักเรียนไว้เขียนข้อความให้กำลังใจเพื่อน เป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมฉันเรียนและเมื่อหมดชั่วโมงแล้วให้นำ

กระดาษนั้นไปไว้ที่ช่องเก็บบัตรโดยสารหน้าชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้ร่วมชั้นเรียนนั้นนำกลับไปอ่าน 

ชั่วโมงที ่๒ 

ขั้นนำ 

           ๑. ครูกล่าวทักทายนักเรียนโดยแสดงบทบาทสมมุติเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และขอเรียกตรวจ

บัตรโดยสารของนักเรียน โดยให้นักเรียนนำบัตรโดยสารของตนมาไว้ในช่องที่นั่งของตัวเองหน้าชั้นเรียน ครูชี้แจง

ฟังว่าก่อนการทำการบิน นักเรียนทุกคนจะต้องชมคลิปวีดีทัศน์ สาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบิน 

 

 

 

 

 



ขั้นสอน 

           ๒. นักเรียนทุกคนชมคลิปวีดีทัศน์โอสาธิตความปลอดภัย โดยจะนำวีดีทัศน์ดินแดนล้านนามาเป็น วีดีทัศน์

สาธิตความปลอดภัย โดยใช้วดีีทัศน์ของรายการประวัติศาสตร์นอกตำรา ตอน “ชุบชีวิต "เวียงแก้ว" พระราชวัง

หลวงแห่งล้านนาอันรุ่งโรจน์สมัยพญามังราย” 

           ๓. ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า เห็นอะไรในคลิปวีดีทัศน์บ้าง และ นักเรียนคิดว่าลักษณะทาง

กายภาพของดินแดนล้านนามีลักษณะอย่างไร  

           ๔. ครูอธิบายลักษณะดินแดนล้านนาให้นักเรียนฟังพอสังเขป โดยใช้ภาพประกอบ 

ขั้นสรุป 

           ๕. ครูตั้งประเด็นคำถามว่าสิ่งที่อยู่ในคลิปวีดีทัศน์ที่ได้รับชม มีอะไรที่นักเรียนสงสัย และสรุปความร่วมกัน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 - อุปกรณ์จำลองชั้นเรียนเป็นเครื่องบินโดยสาร 

          - ภาพทวีปดินแดนล้านนา 

 - แผนที่ดินแดนล้านนา 

 - วิดีทัศน์รายการประวัติศาสตร์นอกตำรา ตอน “ชุบชีวิต "เวียงแก้ว" พระราชวังหลวงแห่งล้านนาอัน

รุ่งโรจน์สมัยพญามังราย” 

๙. การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการให้ความสนใจและ
ร่วมมือ 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคะแนน ๔ ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

 ลงช่ือ...............................................................................ผู้สอน 

     (.........................................................................) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

คำชี้แจง : คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย ✔ ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นมาก 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นปานกลาง 

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นน้อย  

เลขที่ ชื่อ-สกุล พฤติกรรม 

ความสนใจ การแสดงความ

คิดเห็น 

การตอบคำถาม การรับฟังความ
คิดเห็น 

รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  

๑               

๒               

๓               

๔               

๕               

๖               

 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนตัดสินคุณภาพ 

 ดีมาก  = ๓    คะแนนรวม ๘- ๙ หมายถึง ดีมาก 

 ดี  =  ๒     คะแนนรวม ๕ - ๗ หมายถึง ดี 

 พอใช้  =  ๑     คะแนนรวม ๑ – ๔ หมายถึง พอใช้ 

 

         

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน คำอธิบายคุณภาพ 
๓(ดีมาก) ๒(ดี) ๑(พอใช้) 

ความสนใจเรียน สนใจการเรียนเป็นอย่างดี สนใจการเรียนแต่มีอาการ
วอกแวกในบางครั้ง 

ไม่สนใจการเรียนเลย 

การให้ความร่วมมือ ให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมเป็นอย่างดี 

ให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมเป็นบางครั้ง 

ไม่ให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรมกลุ่ม

เลย 

การแสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นได้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่
เรียนได้เป็นอย่างดี 

แสดงความคิดเห็นได้แต่
ยังไม่สอดคล้องกับเนื้อหา

ที่เรียนเท่าที่ควร 

ไม่ให้ความร่วมมือใน
การแสดงความ

คิดเห็น 
การตอบคำถาม ให้ความร่วมมือในการตอบ

คำถาม การยกตัวอย่าง 

ได้อย่างสอดคล้อง 

ให้ความร่วมมือในการ

ตอบคำถามยกตัวอย่าง ได้

แต่ยังไม่สอดคล้องและ

ถูกต้องเท่าที่ควร 

ไม่ให้ความร่วมมือใน

การตอบคำถามไม่ได้ 



สื่อวีดีทัศน์ของรายการประวัติศาสตร์นอกตำรา  
ตอน “ชุบชีวิต "เวียงแก้ว" พระราชวังหลวงแห่งล้านนาอันรุ่งโรจน์สมัยพญามังราย”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       วิชาประวัติศาสตร์ล้านนา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔                                   เรื่อง นครลำปางในความคิด 

เวลา ๓ ชั่วโมง          นางสาวประภัสสร   ปงผาบ 

 

๑.มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

   ส ๔.๒ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

๒. สาระสำคัญ 

 นครลำปางในอดีตเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภาคเหนือ มีความรุ ่งเรือง และมีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร์มาไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย เป็นต้นมา แต่ก่อนคนมักจะเรียกชาวลำปางว่า จาว

ละกอน คำว่า ละกอน ในภาษาบาลีคือ เขลางค์ นั่นเอง บริเวณที่ตั้งเมืองเขลางค์จะอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวัง 

ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางในปัจจุบัน 

จังหวัดลำปางจึงถือเป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทยที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่นใดในภาคเหนือ 

เอกลักษณ์อันโดดเด่นสร้างความประทับใจให้ผู้ไปเยือนคือ วัดอารามบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอัน

ทรงคุณค่า รถม้า เครื่องปั้นดินเผา และ ชาวลำปางเองที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายโอบอ้อมอารี คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ 

 

๓.สาระการเรียนรู้  

 ๑. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของนครลำปาง 
 ๒. ลักษณะทางประชากรของนครลำปาง 
 ๓. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของนครลำปาง 
 ๔. ลักษณะทางเศรษฐกิจของนครลำปาง 
 ๕. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 ๖. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในนครลำปาง 
  

 



๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายปฏิสัมพันธ์ของนครลำปางได้ (K) 
 ๒. นักเรียนสามารถสังเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของนครลำปางและกิจกรรมของมนุษย์ได้(P) 
 ๓. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการศึกษาข้อมูล (A) 

๕. สมรรถนะสำคัญของนักเรียน 

    ๑. ความสามารถในการคิด 
    ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓. ความสามารถในการใช้ทักาษะชีวิต 

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๑. มุ่งม่ันการทำงาน        ๒. ใฝ่เรียนรู ้       ๓. มีจิตสาธารณะ 

๗. กิจกรรมการเรียนรู้   

ชั่วโมงที่ ๓ 

ขั้นตอนที่ ๒ ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 

ขั้นนำ 

          ๑. ครูกล่าวทักทายนักเรียนพร้อมแสดงบทบาทสมมุติ กล่าวยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่สายการบินศึกษา

สงเคราะห์ ให้นักเรียนนำตั๋วโดยสารมาไว้ในช่องที่นั่งของตัวเองหน้าชั้น พร้อมแจกกระดาษขนาดเล็กเพ่ือให้

นักเรียนเขียนคำกำลังใจ ไปไว้ในช่องโดยสารของเพื่อน 

ขั้นสอน 

          ๒. นักเรียนช่วยกันตั้งปัญหาที่ตนเองสงสัยจากคลิปวีดีทัศน์ รายการพินิจนคร ตอน “นครลำปาง” เมื่อ

นักเรียนพบปัญหาที่สงสัยแล้ว ครูผู้สอนจึงทำการแบ่งกลุ่มตามความประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจ 

          ๓. ครูให้คนที่สนใจประเด็นปัญหาเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน นั่งด้วยกันเป็นวงกลม 

          ๔. ครูชี้แจงให้นักเรียนฟังว่าทุกกลุ่มจะต้องร่วมมือช่วยกันหาคำตอบของประเด็นปัญหา ที่สมาชิกทุกคน

สงสัย กลุ่มไหนที่สามารถหาคำตอบของปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มนั้นก็จะสามารถเดินทางไปถึงนครลำปางได้

อย่างปลอดภัย สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการหาคำตอบเพ่ือให้ทุกคนนั้นเดินทางถึงนคร

ลำปาง 

ขั้นสรุป 

          ๕. ครูให้นักเรียนภายในกลุ่มทำความรู้จักสมาชิกท่ีจะต้องร่วมฝ่าฟันทำภารกิจไปด้วยกันโดยให้นักเรียนแต่

ละคนนำข้อมูลของตัวเองที่ครูสั่งให้เขียนลงในเอกสารเข้าเมืองในชั่วโมงท่ี ๑ มาพูดให้เพ่ือนฟังภายในกลุ่มว่าตัวเอง

เป็นใคร 



ชั่วโมงที่ ๒ 

ขั้นนำ 

             ๑.ครูกล่าวทักทายนักเรียนพร้อมแสดงบทบาทสมมุติ กล่าวยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่สายการบินศึกษา

สงเคราะห์ ให้นักเรียนนำตั๋วโดยสารมาไว้ในช่องที่นั่งของตัวเองหน้าชั้น พร้อมแจกกระดาษขนาดเล็กเพ่ือให้

นักเรียนเขียนคำกำลังใจ ไปไว้ในช่องโดยสารของเพื่อน 

ขั้นสอน 

ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นค้นคว้าและคิด 

              ๒. ครูให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มเดิม และครูแจกกระดาษบรู๊ฟ ให้กลุ่มละ ๑ แผ่น 

              ๓. ครูให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบประเด็นที่กลุ่มตัวเองสนใจ จากชุดสื่อความรู้ที่วางไว้หน้าห้องเรียน

และสื่อที่นักเรียนค้นหาได้ ได้แก่ใบความรู้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับดินแดนล้านนา  นครลำปางในปัจจุบัน รวมไปถึง

รูปภาพต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับนครลำปาง โดยไม่จำกัดคำตอบว่าจะออกแบบสิ่งที่ตนสนใจแบบใด  

              ๕. ครูสอดแทรกประเด็นชวนคิดให้เป็นโจทย์ในการทำภารกิจของแต่ละกลุ่มถ้ากลุ่มของตัวเองจะไป

นครลำปางจากจุดเริ่มต้นกรุงเทพมหานครจะไปโดยใช้เส้นทางใดเพราะเหตุใดออกจากกรุงเทพมหานครกี่โมงแล้ว

จะถึงนครลำปางกี่โมงและนักเรียนจะเลือกแวะจังหวัดใดเพราะเหตุใด  

(การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแปลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์) 

ขั้นสรุป 

           ๖. ครูสรุปความรู้ร่วมกันกับนักเรียน 

ชั่วโมงที่ ๔ และ ชั่วโมงท่ี ๕ ขั้นที่ ๔ ขั้นเสนอผลงานและข้ันประเมินผล 

ขั้นนำ 

              ๑. ครูกล่าวทักทายนักเรียนพร้อมแสดงบทบาทสมมุติ กล่าวยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่สายการบิน

ศึกษาสงเคราะห์ ให้นักเรียนนำตั๋วโดยสารมาไว้ในช่องที่นั่งของตัวเองหน้าชั้น พร้อมแจกกระดาษขนาดเล็กเพื่อให้

นักเรียนเขียนคำกำลังใจ ไปไว้ในช่องโดยสารของเพ่ือน 

ขั้นสอน 

               ๒. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำสื่อประกอบการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ไม่จำกัดวิธีการทำ โดย

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนครลำปางจากสื่อท่ีครูเตรียมให้ 

               ๓. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อมูลคำตอบที่กลุ่มตัวเองช่วยกันหาคำตอบในสิ่งที่สนใจ พร้อม

อธิบายลักษณะสื่อที่กลุ่มได้จัดทำข้ึน 

ขั้นสรุป 

              ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมโดยการแสดงความคิดเห็นขอให้แต่ละกลุ่มนำไป

ปรับปรุงและพัฒนา 



๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 ๑. แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภูมิอากาศ และแผนที่รัฐกิจของนครลำปาง 

 ๒. กระดาษบรู๊ฟ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด A๓ 

          ๓. ใบความรู้เอกสารที่เก่ียวข้องกับนครลำปาง 

          ๔. รูปภาพต่างๆที่เก่ียวข้องกับนครลำปาง 

๙. การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
สังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม แบบสังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม ระดับคะแนน ๗ ผ่านเกณฑ์ 
การสร้างสรรค์ชื้นงาน  แบบประเมินการสร้างสรรค์

ชิ้นงาน 
ระดับคะแนน ๖ ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการให้ความสนใจ
และร่วมมือ 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคะแนน ๔ ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

      ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน  

      (.........................................................................) 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

คำชี้แจง ให้ผู้สอนขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างให้ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

กลุ่มท่ี………… 

 

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละรายการประเมิน ดังนี้ 

ปฏิบัติทุกครั้ง                  ให้     ๓     คะแนน                                                                                                              

ปฏิบัติบ่อยครั้ง                ให้     ๒    คะแนน                                                                                                               

ปฏิบัติบางครั้ง                ให้      ๑    คะแนน 

     เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ                                                                                                                                        

  คะแนน  ๑๓-๑๕ หมายถึง  ดีมาก             คะแนน  ๑๐-๑๒  หมายถึง ดี                                                                       

  คะแนน ๗-๙  หมายถึง  พอใช้                 คะแนนต่ำกว่า  ๗  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
ประเมิน 
ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
ในการเข้า 

ร่วม
กิจกรรม 

กล้า
แสดงออก 

ตอบคำถาม
และแสดง

ความ
คิดเห็น 

การ
แสวงหา 
ความรู้ 

การ
ปฏิบัติงาน 

รวม 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 15 

๑.                 

๒.                 

๓.                 

๔.                 

๕.                 



เกณฑ์การประเมินปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

ดี (๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

ความสนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

มีความกระตือรือร้นสนใจ
ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
ในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นในการ

ทำกิจกรรม 

มีความกระตือรือร้น
สนใจร่วมกิจกรรมใน

ทุกขั้นตอน 

มีความกระตือรือร้นแต่ไม่
สนใจในการทำกิจกรรมใน

บางขั้นตอน 

การกล้าแสดงออก มีความม่ันใจกล้าแสดง
ออกเป็นในการเข้าร่วม

กิจกรรมอย่างมากพร้อมทั้ง
ชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม

ได้ 

มีความกล้าแสดงออก
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

พร้อมทั้งชักชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

กล้าแสดงออกในการร่วม
กิจกรรมแต่ไม่ชักชวนให้

ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

การตอบคำถามและ
แสดงความคิดเห็น 

ตอบคำถามได้ถูกต้องและ
แสดงความคิดเห็นแปลก
ใหม่และมีความสำคัญต่อ

การเรียนรู้ 

สอบคำถามได้ 2 ข้อ
ขึ้นไปและแสดความ
คิดเห็นได้แปลกใหม่ 

ตอบคำถามได้ 1 ข้อขึ้นไป
แสดงความคิดเห็นแต่ไม่

แปลกใหม่ 

การแสวงหาความรู้ มีความกระตือรือร้นอย่าง
มากในการศึกษาค้นคว้า
ทำงานด้วยความชื่นชม

สนุกสนานและสามารถชวน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้นใน
การศึกษาค้นคว้าและ
สามารถชวนให้ผู้อ่ืน

ปฏิบัติตามได้ 

ศึกษาค้นคว้าทำงานตามที่
ผู้อื่นบอกหรือทำตามคำ

ชักชวนเพื่อน 

การปฏิบัติงาน ทุกคนร่วมมือกันและมีการ
แบ่งงานการทำอย่างชัดเจน 

มีการแบ่งงานการทำ
แต่ไม่ชัดเจน 

ไม่มีการแบ่งงานกันอย่าง
ชัดเจน 



แบบสังเกตความสนใจและความร่วมมือในกิจกรรม 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย ✔ ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นมาก 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นปานกลาง 

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นน้อย 

 

 
 

ลำดับ
ที ่

พฤติกรรม สนใจและให้
ความร่วมมือ
ในการดำเนนิ
กิจกรรมต่างๆ 

รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
หมอบหมาย 

มีความ
สามัคคีและ
ช่วยเหลือ

กัน 

รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมายเหตุ 

ชื่อ-สกุล ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ่าน ไม่
ผ่าน 

๑               

๒               

๓               

๔               

๕               

๖               

๗               

๘               

๙               

๑๐               

   

เกณฑ์การประเมิน 

ตั้งแต่ ๔ คะแนนขึ้นไปผ่าน 

 ๘-๙ คะแนน  หมายถึง ดี 

 ๖-๗ คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 

 ๔-๕ คะแนน  หมายถึง พอใช้ 

      

      



แบบประเมินชิ้นงาน 

คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินใบงานของนักเรียนแล้วให้ทำเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

การบรรยาย
จุดประสงค์ 

ความ
ครอบคลุม
ของเนื้อหา 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ความถูกต้อง 
 

การนำเสนอ
ผลงาน 

รวม 
๒๐ 

คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑                       

๒                       

๓                       

๔                       

๕                       

๖                       

๗                       

๘                       

๙                       

๑๐                       

 
        

 
เกณฑ์การให้คะแนน       เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้  ๔  คะแนน 
     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้  ๓  คะแนน 
     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให้  ๒  คะแนน 
     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง  ให้  ๑  คะแนน 
 

 

 
 
 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘-๒๐ ดีมาก 
๑๔-๑๗ ดี 
๑๐-๑๓ พอใช้ 

ต่ำกว่า  ๑๐ ปรับปรุง 



เกณฑ์การวัดและประเมินชิ้นงาน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

การบรรยาย
จุดประสงค์ 

บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ในการ

สร้างสรรค์ผลงานได้
ถูกต้อง ชัดเจน 

บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ในการ

สร้างสรรค์ผลงานได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ในการ

สร้างสรรค์ผลงานได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

บรรยายเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ได้ถูกต้องเพียงส่วน

น้อย 
ความครอบคลุม

ของเนื้อหา 
การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน 
ความถูกต้องของ
เนื้อหา ๑๐๐% 

การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน 
ความถูกต้องของ

เนื้อหา ๘๐% 

การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน 
ความถูกต้องของ

เนื้อหา ๗๐% 

การนำเสนอเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอน 
ความถูกต้องของ

เนื้อหา ๕๐% 
ความคิด

สร้างสรรค์ 
ออกแบบชิ้นงานได้

สวยงาม อย่างมีเหตุผล
และสร้างสรรค์ มีความ
แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ 
มีความคิดสร้างสรรค์ท่ี

แปลกใหม่  

ออกแบบชิ้นงานได้
สวยงาม  อย่างมี

เหตุผลและ
สร้างสรรค์ แนวคิด

ยังไม่แปลกใหม่
เท่าท่ีควร 

ออกแบบชิ้นงานได้
สวยงามแต่ ไม่มี

เหตุผลและความคิด
สร้างสรรค์ในการ

สร้างชิ้นงาน  

ไม่สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

ความถูกต้อง 
 

สรุปเนื้อหาได้กระชับ
ใจความครบถ้วน

สมบูรณ์ทุกประเด็นที่
ศึกษาวิเคราะห์ 

สรุปเนื้อหาได้กระชับ
ใจความเกือบ
ครบถ้วน ๑-๒ 

ประเด็น 

สรุปเนื้อหาได้ไม่
กระชับใจความ และ

ไม่ครบถ้วนผิด
มากกว่า ๒ ประเด็น

ในหัวข้อที่ศึกษา
วิเคราะห์ 

ไม่สามารถสรุป
เนื้อหาได้ 

การนำเสนอ
ผลงาน 

สามารถพูดรายงานได้
ดีพูดเสียงดังฟังชัดเจน 
อธิบายสอดคล้องกับ
เนื้อหา วางบุคลิกใน

การพูดได้ดีมาก 

สามารถพูดรายงาน
ได้ดีพูดน้ำเสียงชัด

เป็นส่วนใหญ่ อธิบาย
สอดคล้องกับเนื้อหา 

สามารถพูดรายงาน
ได้ดีพูดน้ำเสียงไม่

ชัดเจนอธิบายไม่ค่อย
สอดคล้องกับเนื้อหา 

ไม่สามารถพูด
รายงานได้ 

 



สื่อวีดีทัศน์ รายการพินิจนคร ตอน “นครลำปาง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัยเรื่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรมโดยใช้การ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-based learning:CBL) 

รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นครลำปาง 
                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  
  

คำชี้แจง  

 ๑. แบบสอบถามความคิดเห็นแบบนี้แบ่งออกเป็น ๒ ตอนดังนี้ 

  ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นครลำปาง ที่

จัดการเรียนใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานมีทั้งหมด ๑๕ ข้อ 

  ตอนที่ ๒ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

 ๒. แบบสอบถามฉบับนี้ต้องการสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่ที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์

ล้านนา เรื่อง นครลำปาง ที่จัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ให้นักเรียนอ่าน

ข้อความที่ถามอย่างละเอียดและพิจารณาให้รอบคอบแล้วจึงตัดสินใจเลือกคำตอบที่ตรงกับความรู้สึกมากท่ีสุด 

  ๓. แบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อคะแนนในการเรียนของนักเรียน ขอให้นักเรียนตอบให้ตรง กับ

ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุดเพ่ือนำไปเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นคร

ลำปาง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 ๔. วิธีตอบแบบสอบถามให้นักเรียนอ่านข้อความในตารางของข้างมือแล้วให้ทำเครื่องหมาย ✔ ในช่อง

ระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียน ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น ๕ ระดับ ได้แก่  

  ระดับ ๕ หมายถึงเห็นด้วยมากท่ีสุด   ระดับ ๔ หมายถึงเห็นด้วยมาก  

  ระดับ ๓ หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง   ระดับ ๒ หมายถึงเห็นด้วยน้อย  

  ระดับ ๑ หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด  

ตัวอย่าง 

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

0. นักเรียนสนุกกับการเรียน ✔     



 ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นครลำปาง ที่จัดการเรียน

ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

 คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย✔ ลงในช่องว่างให้ตรงกับความ

คิดเห็นที่เป็นจริงของนักเรียน 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
๑. นักเรียนเรียนรู้การเรียนประวัติศาสตร์ล้านนา เรื่อง นครลำปางที่จัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานแล้วมีความเข้าใจเนื้อหา 

     

๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้      
๓. นักเรียนรู้จักการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพ่ือน      
๔. นักเรียนได้รู้จักแหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมที่หลากหลาย      
๕. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคำถามและค้นหาคำตอบในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้       
๖. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน
ของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

     

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
๗. นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอนของการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ 

     

๘. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน       
๙. ครูคอยแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง      
๑๐. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกลุ่ม      
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  
๑๑. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาเพ่ิมข้ึน 

     

๑๒. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ      
๑๓. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์      
๑๔. นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่      

๑๕. นักเรียนสามารถนำทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

     

ตอนที่ ๒ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

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

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  - ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  

โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  

 - ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

         - ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแบบการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจักการเรียนรู้  

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC 

1 2 3 

แผนการจักการเรียนรู้ที่ 1 
1.สาระสำคัญ 
   1.1สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 
   1.2สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 0 2 0.67 

2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   2.2สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 2 0.67 

   2.3สอดคล้องกับการเรียนรู้และประเมินผล 0 +1 +1 3 0.67 

3.สาระการเรียนรู้ 
   3.1สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
3 

 
0.67 

   3.2สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

   3.3สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 0 +1 3 0.67 

4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   4.2สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   4.3สอดคล้อกับการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

5.สื่อการจัดการเรียนรู้ 
   5.1สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   5.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

6.การวัดและประเมินผล 
   6.1.สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   6.2สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

   6.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

รวม 0.79 



 

ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจักการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอน

แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ทั้ง 2 แผน 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC 

1 2 3 

แผนการจักการเรียนรู้ที่ 2 
1.สาระสำคัญ 
   1.1สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 
   1.2สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   2.2สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

   2.3สอดคล้อกับการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

3.สาระการเรียนรู้ 
   3.1สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   3.2สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

   3.3สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   4.2สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

   4.3สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 

5.สื่อการจัดการเรียนรู้ 
   5.1สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   5.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

6.การวัดและประเมินผล 
   6.1.สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

   6.2สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 

   6.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.00 



ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 

 1 2 3 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
1. นักเรียนเรียนรู้การเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐานแล้วมีความเข้าใจเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้ +1 +1 +1 3 1 
3. นักเรียนรู้จักการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพ่ือน +1 +1 +1 3 1 
4. นักเรียนได้รู้จักแหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมที่หลากหลาย +1 +1 +1 3 1 
5. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคำถามและค้นหาคำตอบในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้  +1 +1 +1 3 1 
6. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน
ของการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 3 1 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
7. นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอนของการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 3 1 

8. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน  +1 +1 +1 3 1 
9. ครูคอยแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง +1 +1 +1 3 1 
10. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกลุ่ม +1 +1 +1 3 1 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  
11. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาเพ่ิมข้ึน 

+1 +1 +1 3 1 

12. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 3 1 
13. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ +1 +1 +1 3 1 
14. นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ +1 +1 +1 3 1 
15. นักเรียนสามารถนำทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

+1 +1 +1 3 1 

รวม 1.00 
       

 

 

 



 

ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแบบการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักเรียน 

 

 

ตารางรวมคะแนนการสร้างสรรค์ชิ้นงานรายกลุ่ม 

                                        

(.......................................................) 

นางสาว ประภัสสร ปงผาบ ครูผู้สอน 

 

 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC 

1 2 3 

การบรรยายจุดประสงค์ +1 +1 +1 3 1 

ความครอบคลุมเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

ความคิดสร้างสรรค์ +1 +1 +1 3 1 

ความถูกต้อง +1 +1 +1 3 1 

การนำเสนอผลงาน +1 +1 +1 3 1 

รวม 1.00 

ลำดับ
กลุ่ม 

ประเด็นการประเมิน 
การบรรยาย
จุดประสงค์ 

ความครอบคลุม
เนื้อหา 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ความถูกต้อง การนำเสนอ
ผลงาน 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1 ✔     ✔   ✔    ✔    ✔    19 
2 ✔     ✔    ✔    ✔    ✔   16 
3 ✔    ✔     ✔    ✔   ✔    18 
4  ✔   ✔     ✔     ✔  ✔    16 
5  ✔    ✔   ✔    ✔    ✔    18 



 


