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»ÃÐÇ ÑµÔ 
¹Ò§»ÒÃÔªÒµÔ Ç ÕÃÐ¾ Ñ¹¸ Ø�  ¹Ñ¡àÃÕÂ¹Á Ñ¡àÃÕÂ¡ “¤ÃÙ¡Ø�§” 
»ÃÔÒµÃÕ  È Ö¡ÉÒÈÒÊµÃ�º Ñ³± Ôµ ÊÒ¢Ò¤Ë¡ÃÃÁÈÒÊµÃ�  

 ÁËÒÇ Ô·ÂÒÅ ÑÂàª ÕÂ§ãËÁ � 2526. 
»ÃÔÒâ· È ÔÅ»ÈÒÊµÃÁËÒº Ñ³± Ôµ ÊÒ¢Ò¤Ë¡ÃÃÁÈÒÊµÃÈ Ö¡ÉÒ 
  ÁËÒÇ Ô·ÂÒÅ ÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� 2539. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

    ¡ÒÃÃÑºÃÒª¡ÒÃ 2527   âÃ§àÃÕÂ¹¹¹·ÃÕÇ Ô·ÂÒáµ�¡ÃÐ·ÃÇ§ãË�ÁÒÊÍ¹·Õè 
  âÃ§àÃÕÂ¹¾ÃÐâ¢¹§¾ Ô·ÂÒÅ ÑÂ 

2529  âÃ§àÃÕÂ¹ÂÒÊÙºÇ Ô·ÂÒ¹Øà¤ÃÒÐË�(ÃØ�¹áÃ¡)                            
      »�¨ Ø̈º Ñ¹¤×Í âÃ§àÃÕÂ¹ÊÔÃÔÃÑµ¹Ò¸Ã 
  2531–»�¨ Ø̈º Ñ¹ âÃ§àÃÕÂ¹´Í¹àÁ ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃØ§  

    2549   µíÒáË¹�§¤ÃÙ Ç Ô·Â°Ò¹Ðª íÒ¹Ò¡ÒÃ¾ ÔàÈÉ 
     §Ò¹Ç ÔªÒ¡ÒÃ 1. Ç Ô·ÂÒ¹Ô¾¹¸ � “¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹µ�Í¼�Òä·Â¢Í§ 
    ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ§¤�¡Ã¾ Ñ²¹ÒÊµÃÕ ã¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 
  2. º·¤ÇÒÁ “»¯ Ôº ÑµÔ¡ÒÃË�Í§àÃÕÂ¹¤Ø³ÀÒ¾” 
  3. ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�áºº MCDDE MODEL à¹�¹¡ÒÃ»¯ Ôº ÑµÔáÅÐãª �Ê×èÍ 
     §Ò¹Ç Ô Ñ̈Â    1. ¡ÒÃ´ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÇÔªÒª �Ò§à¤Ã×èÍ§ËÍÁ  
    ª 0162 ÃÐ´ ÑºÁ Ñ¸ÂÁÈ Ö¡ÉÒµÍ¹µ�¹  
     2. ¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¡ÃÐ´ÒÉ¼Å Ôµ´ �ÇÂÁ ×Í 
  3. ¡ÒÃ»ÃÐàÁ Ô¹µ¹àÍ§ Self Assessment Report 
     ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ� 1. Ç ÔªÒª �Ò§à¤Ã×èÍ§ËÍÁ ª 0162 ÃÐ´ ÑºÁ Ñ¸ÂÁÈ Ö¡ÉÒ 
      µÍ¹µ�¹ âÃ§àÃÕÂ¹´Í¹àÁ ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃØ§ 
       2. Ç ÔªÒ§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � ª Ñé¹Á Ñ¸ÂÁÈ Ö¡ÉÒ»�·Õè 3  
      âÃ§àÃÕÂ¹´Í¹àÁ ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃØ§   
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คํานํา 
 

 การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน  MCDDE MODEL เนนการปฏิบัติและ
การใชส่ือฉบับนี้ เปนเอกสารจัดการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
งานประดิษฐ รหัส ง 33101 ระดับมัธยมศึกษาปที่  3  ซ่ึงผานการศึกษา  คนควา  
และทดลองใชจากนักเรียนมาแลว        ทั้งนี้ไดมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให
กระชับและเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพื่อใหนักเรียน “เรียนงาย สนุก มีความสุขกับ
งานประดิษฐ” และเกิดการพัฒนาทั้งดานสติปญญา ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม-
จริยธรรม 
 
 ขอขอบคุณนักเรียนที่ชวยกันต้ังใจ และสนใจเรียนวิชานี ้ รวมทั้งเพื่อนครู 
ผูบริหารโรงเรียน ที่มีชวยกระตุนใหเกิดการออกแบบและจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้นมา  
 
 ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดอานเอกสารฉบับนี้จนจบ หากจะนําไปใช 
และมีขอบกพรอง หรือขอดีอยางไร โปรดแนะนํา 
  
 

(นางปาริชาติ วีระพันธุ) 
ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
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สารบัญ 
 

การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน MCDDE MODEL   
เนนการปฏิบัติและการใชส่ือ        1 
 แนวคิด         1 
 วัตถุประสงค        2 
 ผลที่นักเรียนจะไดรับ       2 
 รูปแบบการจัด        3 
 การประเมินผล        4 
  
ตัวอยางการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน MCDDE MODEL  
เนนการปฏิบัติและการใชส่ือ        5 
 
ตัวอยางภาพที่ใหขอคิดดีดี        9 
ตัวอยางภาพที่ใหขอคิดดีดี       10 
ตัวอยางภาพที่ใหขอคิดดีดี      11 
ตัวอยางภาพที่ใหขอคิดดีดี      12 
ตัวอยางภาพที่ฝกสมองกอนเรียน     13 
ตัวอยางภาพที่ฝกสมองกอนเรียน     14 
 
เอกสารอางอิง       15 
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การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน MCDDE MODEL 
เนนการปฏิบัติและการใชสื่อ 

 
1. แนวคิด  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 มาตรา 23 และ
มาตรา 24 ที่ระบุใหจัดและสงเสริมการศึกษา ใหกับนักเรียนเต็มตามศักยภาพ 
สอดคลองกับความสนใจและความถนัด โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
ทั้งในดานการบูรณาการความรู การฝกทักษะ รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม-
จริยธรรม ซ่ึงตองจัดบรรยากาศ ส่ือ และแหลงเรียนรู อํานวยความสะดวกใหกับ
นักเรียนได  
 จากแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเบื้องตน รวมทั้ง
ประสบการณการสอนวิชางานปฏิบัติมา 24 ป ทําใหมองเห็นขอดีและขอดอย ของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. จํานวนนักเรียน    ที่ตองลงมือปฏิบัติงานตอหองเรียนมากเกินไป  
 2. ทองถ่ินที่อยูของนักเรียน  ไมเอื้ออํานวยในการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ มา
ปฏิบัติงาน 
 3. หากเปนงานปฏิบัติที่ตองใชเวลาหลายช่ัวโมง คุณภาพของงานจะดอย
ลง 
 4. การสาธิตของผูสอน  เปนการถายทอดความรูดานทักษะที่ดีที่สุดใหกับ
นักเรียน 
 5. การสรางบรรยากาศในหองเรียนและการเปดเพลง   จะชวยใหนักเรียน
เพลิดเพลินกับการปฏิบัติงาน 
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 ดวยเหตุผลดังกลาว รวมทั้งความเปนวัยรุนของนักเรียนในยุคปจจุบัน  จึง
เปนที่มาของการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน  MCDDE MODEL ที่เนนการปฏิบัติ 
และการใชส่ือ เพื่อแกปญหาขอดอยและพัฒนาขอดี  รวมทั้งการนําระบบ  IT มา
ชวยใหนักเรียน   “เรียนงาย   สนุก  มีความสุขกับงานประดิษฐ” ใหนักเรียนเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งทางจิตใจ สติปญญา รางกาย และดํารงตนอยูในสังคมอยาง
เปนสุข 
2. วัตถุประสงค 
 1.  ลดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูใหกระชับและมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ตามความถนัดและ 
ความสามารถของตนเอง 
 3. นักเรียนและครูมีความสุขในการจัดการเรียนรู 
3. ผลที่นักเรียนจะไดรับ 
 1. สะทอนความคิด  วิเคราะห  สังเคราะห หาเหตุผล   และสรางสรรค   
โดยการกระตุนจากส่ือที่หลากหลาย ใหเปนรูปธรรมได ( K ) 
 2. ลงมือปฏิบัติงานได  จากความคิดสรางสรรค  การถายทอดของผูสอน
และส่ือที่หลากหลาย ( P ) 

 3. สามารถเช่ือมโยงการเรียนรูและสรุปความรูได จากการรับรู การสังเกต 
และ  การปฏิบัติงาน ( K ) 
 4. การลงมือปฏิบัติงาน     ทําใหนักเรียนมีอิสระ     อยูในบรรยากาศที่ไม
เครงเครียด และมีเจตคติที่ดี ตอการจัดการเรียนรู ( A ) 
 5. ซึมซับคุณธรรมจริยธรรมจากการจัดการเรียนรู ( M ) 
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4. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน  
    MCDDE MODEL เนนการปฏิบัติและการใชสื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M = MOTIVATION   นักเรียนไดรับแรงจูงใจ 
C = CREATIVE THINKING นักเรียนถายทอดความคิดออกเปนผลงาน 
D = DEMONSTRATION  นักเรียนไดเรียนรูจากการสาธิต 
D = DO    นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
E = EVALUATION   นักเรียนและผูสอนชวยกันประเมินผล 
 K P A M คือผลที่คาดหวังใหนักเรียนเกิดการพัฒนา นั่นคือดาน
สติปญญา ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม  ผานกระบวนการจัดการเรียนรู
แบบผสมผสาน MCDDE MODEL ที่เนนการปฏิบัติและการใชส่ือ 

 
 

M=สรางแรงจูงใจ 
C=ความคิดสรางสรรค 
D=การสาธิต 
D=การลงมือปฏิบัต ิ
E=การประเมิน 

K = Knowledge 
สติปญญา 

M = Moral 
คุณธรรมจริยธรรม 

A=Attitude  
เจตคต ิ

P=Practice  
ทักษะ 
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5. การประเมินผล 

เครื่องมือ/ 
กิจกรรม 

วิธีการวัด พฤติกรรมที่วัด 

คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซักถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคต ิ
 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซักถาม สติปญญา และทักษะ 
สื่อ CD เน้ือหา 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคต ิ
เจตคติ 

สื่อสิ่งพิมพ วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสหีนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคต ิ
เจตคติ 

สื่อของจริง 
และ 
วัสด ุอุปกรณ 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซักถาม 

คุณธรรมฯและเจตคต ิ
เจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซักถาม 

คุณธรรมฯและเจตคต ิ
สติปญญา และทักษะ 

การลงมือ
ปฏิบัติงาน 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 
วัดความเกง จากการออกแบบและปฏิบัติงาน 

คุณธรรมฯและเจตคต ิ
เจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

แบบประเมิน วัดความด ีจากการเขียนแบบประเมิน 
วัดความสุข จากอารมณ ขณะทําแบบ
ประเมิน 

คุณธรรมฯและเจตคต ิ
เจตคติ 

สื่อ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 
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ตัวอยาง 
การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน MCDDE MODEL  

เนนการปฏิบัติและการใชสื่อ 
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 

 
 

หนวยการเรียนรูที ่6 เรื่อง ศิลปะกับไหมพรม 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ รหัส ง 33101  มัธยมศึกษาปที ่3 
แผนการจัดการเรียนรูที ่2 เรื่อง ตุกตาบองแบว (หัวโต)        เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระสําคัญ 
 ไหมพรมเปนวัตถุดิบที่มีราคาถูก หากออกแบบแลวนํามาประดิษฐเปน
ตุกตารูปแบบตางๆ จะชวยเพิ่มมูลคาของไหมพรมได รวมทั้งตอยอดการประดิษฐ
ตุกตาเพื่อใชเปนของขวัญ หรือสรางรายไดใหกับตนเองอีกทางหนึ่ง 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 ออกแบบและประดิษฐตุกตาจากไหมพรมได 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. บอกและเลือกวัสดุอุปกรณในการประดิษฐตุกตาได 
 2. ออกแบบและประดิษฐตุกตาไดอยางสรางสรรค 
เนื้อหาสาระ 
 1. วัสดุอุปกรณในการประดิษฐตุกตา 
 2. ขั้นตอนการประดิษฐตุกตา 
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กิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน MCDDE MODEL  
เนนการปฏิบัติและการใชสื่อ 
MODEL รายละเอียดของกิจกรรม ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดผาน Projector 
   ผูสอนตั้งคําถามจากภาพ 
-  จากน้ันชมภาพและตุกตา แบบตางๆ   

ผูสอนฉายภาพ 
นักเรียนชวยกันตอบคิด ตอบคําถาม 
นักเรียนถูกกระตุนจากสื่อใหคิด 

C นักเรียนคิดออกแบบและซักถาม นักเรียนออกแบบตุกตา 
D นักเรียนไดรับความรูจากการสาธิต 

ขั้นตอนการประดิษฐตุกตา 
นักเรียนชมการสาธิต และซักถาม 

D - นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน  
- ผูสอนฉาย CD ผาน Projector 
  และหรือใชสื่อสิ่งพิมพ ของจริง 

นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน 
 
ผูสอนเดินสํารวจการปฏิบัต ิ

E - สุมตุกตาท่ีทําสําเร็จแลวมา 2 ตัว 
- สุมนักเรียนออกมาวิจารณงาน 
- สรุปขอคิดการปฏิบัติงานครั้งน้ี 

- นักเรียนชวยกันเลือกตุกตา 
- นักเรียนวิจารณผลงาน 
- นักเรียนและครชูวยกันสรุปขอคิด  

 

สื่อการเรียนรู 
 1. CD ภาพที่ใหขอคิดดานคุณธรรมจริยธรรมและฝกสมอง 
 2. CD เนื้อหาตุกตาบองแบว (หัวโต)  
 3. คอมพิวเตอร และจอโปรเจคเตอร 

4. ส่ือส่ิงพิมพ " หนังสือเรียน 
5. ส่ือของจริงและวัสดุอุปกรณงานประดิษฐ 
6. แบบประเมิน  7. CD  เพลง 

หมายเหตุ 
หากผูสอนไมมี  Projector  หรือคอมพิวเตอร   สามารถใชรูปภาพขยาย     

หรือส่ือส่ิงพิมพตางๆแทนได 
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การวัดและประเมินผล 
เครื่องมือ/ 
กิจกรรม 

วิธีการวัด พฤติกรรมที่วัด 

สื่อ CD เน้ือหา 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคต ิ
เจตคติ 

คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซักถาม สติปญญา และทักษะ 
สื่อสิ่งพิมพ วัดความด ีจากความสนใจศึกษาสื่อ 

วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ในการชมสื่อ 
คุณธรรมฯและเจตคต ิ
เจตคติ 

สื่อของจริง 
และ 
วัสด ุอุปกรณ 

วัดความด ีจากความสนใจศึกษาสื่อ 
วัดความสุข จากสหีนา อารมณ ในการชมสื่อ 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซักถาม 

คุณธรรมฯและเจตคต ิ
เจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

การสาธิต วัดความด ีจากการตั้งใจชมการสาธิต 
วัดความสุข จากอารมณ ในการชมการสาธิต 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซักถาม 

คุณธรรมฯและเจตคต ิ
เจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

การลงมือ
ปฏิบัติงาน 

วัดความด ีจากการลงมือปฏิบัติงาน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ขณะปฏิบัต ิ
วัดความเกง จากการออกแบบและปฏิบัติงาน 

คุณธรรมฯและเจตคต ิ
เจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

แบบประเมิน วัดความด ีจากการเขียนแบบประเมิน 
วัดความสุข จากอารมณ ขณะทําแบบ
ประเมิน 

คุณธรรมฯและเจตคต ิ
เจตคติ 

การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคต ิ
 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซักถาม สติปญญา และทักษะ 
สื่อ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 
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แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือและวารสารในหองสมุดโรงเรียน และรานจําหนายหนังสือ 
 2. เว็บไซดตางๆ ในอินเตอรเน็ต ที่เก่ียวของกับการปะดิษฐตุกตา 
 3. งานประดิษฐของจริงจากรานจําหนายใกลโรงเรียน  เชน  สวนจตุจักร 
หางสรรพสินคาฟวเจอรปารค รังสิต และงานแสดงสินคา ณ เมืองทองธานี 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 ใหนักเรียนประดิษฐตุกตาใหหลากหลายแบบ เพื่อเปนของขวัญหรือ
จําหนายเปนรายไดพิเศษ 
เอกสารอางอิง 
 http://www.inenjoy.com/print.php?type=A&item_id=78 
 http://www.todaygoods.com/yarn.php 
 http://www.yesidoo.com 
 http://images.google.co.th/images?hl=th&um=1&q  
  =yarn&sa=N&start=189&ndsp=21 
 http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2007/01 
  /J5049400/J5049400.html 
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ตัวอยางภาพที่ใหขอคิดดีดี 

 
 

ผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิดและตอบคําถามจากภาพที่เห็น 
คําตอบดานบวก 

ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น 
คําตอบดานลบ 

อยาทําอะไรเกินกําลัง  หรือเห็นชางขี้อยาขี้ตามชาง 
 
 

ผูสอนใหขอคิด เปรียบเหมือนคนที่มี 2 ดาน มีทั้งดานดีและไมดี 
เราควรมองดานดีใหมากกวาดานไมด ีและรูจักใหอภัย 

 
การสังเกตนักเรียนขณะชมภาพ 

นักเรียนหัวเราะ มีความสุข และชวยกันตอบคําถาม 
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ตัวอยางภาพที่ใหขอคิดดีดี 

 
 

ผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิดและตอบคําถามจากภาพที่เห็น 
 

คําตอบ 
คนเราเลือกเกิดไมได 

นักเรียนโชคดีที่เกิดมาในประเทศที่ไมยากจน มีทุกอยางที่หาได 
และส่ิงที่ไมตองหาคือความดี หากเราคิดและทําได 

 
การสังเกตนักเรียนขณะชมภาพ 

นักเรียนดูแลวทึ่ง ในความคิดของเจาของรองเทา 
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ตัวอยางภาพที่ใหขอคิดดีดี 

 
 

 
ภาพนี้ไมใชประเทศไทย 

 

ผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิดและตอบคําถามจากภาพที่เห็น 
 

ขอคิด 
หากทิ้งขยะไมเปนที ่เมืองไทยก็จะเปนเชนนั้น 

ซ่ึงหากทุกคนไมชวยกันรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ  
ธรรมชาติก็จะลงโทษเรา  เชน การเกิดภาวะโลกรอน  เกิดพายุที่รุนแรง น้ําทวม  

 

การสังเกตนักเรียนขณะชมภาพ 
นักเรียนดูแลวทึ่ง ไมเคยเห็นขยะมากมายเชนนี้ 
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ตัวอยางภาพทีใหขอคิดดีดี 
 

 
 

ผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิดและตอบคําถามจากภาพที่เห็น 
 

คําตอบ 
อวน อวน อวน และอวนเกินไป 

 

ขอคิด 
การรับประทานอาหารที่มีคุณคา และเหมาะสม 
จะชวยใหมีรูปรางสมสวน หม่ันออกกําลังกาย 
อีก 10 ป ผูสอนคงไมเห็นนักเรียนเปนเชนภาพนี้ 

 
การสังเกตนักเรียนขณะชมภาพ 

นักเรียนดูแลวทึ่ง หัวเราะ มีความสุขที่ไดเห็นภาพนี้ 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- 13 - 
 
 

ตัวอยางภาพที่ฝกสมองกอนเรียน 
 

คําช้ีแจง 
มองภาพดานลางนี ้แลวอานออกเสียง  

โดยพูดสีของแตละคําออกมา 
เชน  

คําแรกพูดวา  เขียว 
 
 

 
 

คําตอบ 
 

สมองซีกขวา จะส่ังใหพูดสี 
...แต... 

 สมองซีกซาย จะส่ังใหอานคํา 
 

ขอคิด 
ควรใชสมองทั้งซีกซายและขวาใหสมดุลกัน อยาเอาแตเรียนหรือเลนอยางเดียว 

ชีวิตจะมีคุณคาและมีความสุข 
 

การสังเกตนักเรียนขณะชมภาพ 
นักเรียนชวยกันตอบ พูดถูกบาง ผิดบาง หนาตามีความสุข 

 

เหลือง   นํ้าเงิน   สม     ดํา   แดง   เขียว   มวง   
สม  เขียว   ดํา   นํ้าเงิน   แดง   มวง   เขียว 
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ตัวอยางภาพที่ฝกสมองกอนเรียน 
 

คําช้ีแจง 
มองภาพดานลาง แลวตอบวาเห็นอะไร (ตนไม / หนาคน) 

จากนั้นใหหาวาหนาคนมีก่ีหนา 

 
 

ขอคิด 
การมองคนอยามองผาด ใหมองพิศ  

และอยาดวนตัดสินอะไร โดยขาดการพิจารณาใหถวนถ่ี 
 

การสังเกตนักเรียนขณะชมภาพ 
นักเรียนชวยกันหาคําตอบ บางคนทราบแลวก็ชวยกันบอกเพื่อน 
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เอกสารอางอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ.  2545.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  
 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545.  เอกสารอัดสําเนาเผยแพรของ 
 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง. 
 
ทิศนา  แขมมณี.  2548.  รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่
 หลากหลาย.  (พิมพคร้ังที่ 3)  กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ. 
 
ก่ิงแกว  อารีรักษ และคณะ.  2548.  การจัดการความรูโดยใชรูปแบบ
หลากหลาย. กรุงเทพฯ :  เมธีทิปส. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

