
90 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบการจัดท าวิจยั 
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ภาพประกอบการท าวจิัย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำร ณ โรงเรียนและหมู่บ้ำนลวงเหนอื อ ำเออดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภาพประกอบการท าวจิัย 

 

 

 

จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำร ณ โรงเรียนและหมู่บ้ำนม้งดอยปุย อ ำเออเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ภาพประกอบการท าวจิัย 

 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนแบบเชงิรุก Active learning) ในหอ้งเรียน 

และกิจกรรม Well come to my life 
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ภาพประกอบการท าวจิัย 

 

วิทยำกรใหค้วำมรู้ จิตปัญญำเพื่อประยุกต์ใช้ในกำรเก็บข้อมูลเชิงพืน้ที่ 

       และกำรจัดกำรเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 และกำรสัมอำษณ์เชิงลกึ 
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ภาพประกอบการท าวจิัย 

นักศึกษำมีทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน โดยกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผดิขอบที่ชัดเจน 
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ภาพประกอบการท าวจิัย 

 

 

 นักศึกษำลงพืน้ที่ชุมชน สัมอำษณ์เชิงลกึและแจกคู่มอืกำรส่งเสริมทักษะกำรคิดในเด็กปฐมวัย 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

 
1. แบบประเมินทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนแบบเชงิรุก (Active Learning) 
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แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   (ก่อนเรียน) 

ในรายวิชา 1204 การพฒันาทักษะกระบวนการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

ค าชี้แจง :  

1. แบบประเมินนี้จัดท ำขึ้นเพื่อประเมินทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษำที่

ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ 1204 กำรพัฒนำทักษะกำรคิดส ำหรับเด็กปฐมวัย เป็นกำร

เก็บข้อมูลด้ำนเนื้อหำ ส ำหรับน ำไปเป็นข้อมูลประกอบในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

ของผู้สอน ให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. แบบประเมินทักษะกำรเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 มจี ำนวน  .......4........หนำ้ 

3. แบบประเมินทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี จ ำนวน 5 ทักษะ จ ำนวน 30 ข้อ และ

ให้บันทึกข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

4. โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่องระดับคะแนนให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ของตนเองใหม้ำกที่สุด เพียงระดับเดียว  

เกณฑ์การประเมิน 

 ระดับ 5  หมำยถึง    มีพฤติกรรมเกิดขึ้นมำกที่สุด   

 ระดับ 4  หมำยถึง  มีพฤติกรรมเกิดขึ้นมำก 

 ระดับ 3  หมำยถึง  มีพฤติกรรมเกิดขึ้นปำนกลำง 

 ระดับ 2  หมำยถึง  มีพฤติกรรมเกิดขึ้นน้อย 

 ระดับ 1  หมำยถึง  มีพฤติกรรมเกิดขึ้นน้อยที่สุด 
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1.  ทักษะการท างานร่วมกัน 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. มีเป้ำหมำยร่วมกันและรับฟังควำมคิดเห็นของกลุ่ม      

2. มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรท ำงำนร่วมกัน      

3. มีควำมสำมัคคีและท ำงำนเป็นทีมได้อย่ำงมคีวำมสุข      

4. มีกำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดอีำยในกลุ่มและอำยนอกกลุ่ม      

5. มีอำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี      

รวม      

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

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

 

2.  ทักษะการสื่อสาร 

ประเด็นพิจารณา ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. สื่อสำรด้วยควำมชัดเจน ชัดถ้อย ชัดค ำ      

2. สื่อสำรด้วยควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ      

3. สื่อสำรตำมเนือ้หำที่ครบถ้วน สมบูรณ์      

4. สื่อสำรด้วยกำรสร้ำงแรงจูงใจ ให้นำ่สนใจ      

5. เป็นผู้สง่สำรและรับสำรที่ดี      

รวม      

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

............................................................................................................................................... 
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3.  ทักษะด้าน สื่อ เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประเด็นพิจารณา ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. ค้นหำข้อมูลและสำรสนเทศจำกแหล่งขอ้มูลที่

น่ำเชื่อถือ 

     

2. ค้นหำข้อมูลและสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย      

3. ผลติสื่อดว้ยกำรเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงสรำ้งสรรค์      

4. เลือกใช้ไอซีทีในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลและสำรสนเทศ

ได้อย่ำงเหมำะสม 

     

5. มีประสิทธิผลในกำรประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีอย่ำง

สร้ำงสรรค์ 

     

รวม      

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

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

 

4.  ทักษะการคดิสร้างสรรค์ 

ประเด็นพิจารณา ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. มีควำมคิดรเิริ่ม สิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอๆ      

2. มีควำมคิดคล่องแคล่ว ในเวลำที่ก ำหนด      

3. มีกำรคิดที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนใหเ้หมำะสมเสมอ      

4. มีกำรคิดที่ละเอียดลออ      

5. มีกำรคิดนอกกรอบ จำกควำมคิดเดิม      

รวม      

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

............................................................................................................................................... 
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5.  ทักษะการคดิแก้ปัญหา 

ประเด็นพิจารณา ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. ประเมินสอำพกำรณ์ วิเครำะหป์ัญหำได้อย่ำงถี่ถ้วน      

2. ค้นหำค้นเหตุของปัญหำด้วยเหตุผลและควำม

เป็นไปได ้

     

3. ค้นหำวิธีกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม สอดคล้องกับ

สอำพปัญหำ 

     

4. ด ำเนนิกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ      

5. ควบคุม ด ำเนินกำร ติดตำม ประเมนิผลใน

แก้ปัญหำ 

     

รวม      

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

 

6.  ทักษะการเห็นอกเห็นใจ (Compassion) การเป็นพลเมืองดี 

ประเด็นพิจารณา ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. เคำรพ กฎ ระเบียบของสังคมและปฏิบัติตำมอย่ำง

สม่ ำเสมอ 

     

2. มีเหตุและผล ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น      

3. มีน้ ำใจ ช่วยเหลือ แบ่งปันและมีจิตสำธำรณะ      

4. มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจและไม่ย่อท้อตอ่ปัญหำและ

อุปสรรค 

     

5. มีควำมรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม      

รวม      

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

............................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 

ในรายวิชา 1204 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

********************* 

ค าชี้แจง :  

1. แบบสอบถำมนี้จัดท ำขึ้นเพื่อประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ

เชิงรุก (Active Learning) เท่ำนั้นแล้วน ำผลไปปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ในครั้งต่อไป ซึ่งไม่มีผลใดๆ ต่อระดับคะแนนของนักศึกษำ ขอให้นักศึกษำประเมินตำม

ควำมเป็นจริงและเขียนข้อคิดเห็นเพื่อควำมจัดเจนสูงสุด 

2. แบบสอบถำมมทีั้งหมด.........4.........หน้ำ 

3. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรยีนรู้แบบเชงิรุก (Active Learning)  

มี 5 รูปแบบ ทั้งหมด จ ำนวน........35.......ข้อ 

4. โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่องระดับคะแนนให้สอดคล้องควำมพึงพอใจของ

นักศึกษำต่อกำรจัดกำรเรยีนรู้แบบเชงิรุกของผู้สอนมำกที่สุด เพียงระดับเดียว  

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 5  หมำยถึง   มีพงึพอใจมำกที่สุด    

ระดับ 4  หมำยถึง  มีพงึพอใจมำก 

ระดับ 3  หมำยถึง  มีพงึพอใจปำนกลำง 

ระดับ 2  หมำยถึง  มีพงึพอใจน้อย  

ระดับ 1  หมำยถึง  มีพงึพอใจน้อยที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)   

ที ่ การจัดการเรยีนการสอนแบบเชิงรุก 

(Active Learning) 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 กิจกรรม Check in ประกอบด้วย กิจกรรมเทียนท่องใจ 

กิจกรรมเล่ำควำมดี กิจกรรม Well come to My life กิจกรรม

นั่งสมำธิ  กจิกรรม Brain Gym 

     

2 กจิกรรมแสดงบทบำทสมมุต ิ(Role Play)      

3 กจิกรรมเขียนข้อควำมสัน้ๆ (One-minute Paper)      

4 กจิกรรม คดิ-จับคู่-แลกเปลี่ยน (think-pair-share)        

5 กจิกรรม กำรออิปรำยกลุ่มย่อย  (Small Group Discussion)          

6 กจิกรรม ระดมควำมคดิ (Brainstorming)      

7 กจิกรรมออกและสรำ้งสรรคค์ูม่ือทักษะกำรคดิส ำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

     

8 กจิกรรมออกแบบกำรเขยีนแผนจัดประสบกำรณ์      

9 กจิกรรมจ ำลองกำรจัดประสบกำรณใ์นห้องเรียน      

10 กิจกรรมกำรเรียนแบบกลุ่มร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative 

learning group)  (สะท้อนคิด) 

     

รวม      

ร้อยละ      

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

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

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

............................................................................................................................. ........................... 
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2. การเรียนรู้โดยการสบืค้น (Inquiry-Based Learning)   

ที่ การจัดการเรยีนการสอนแบบเชิงรุก 

(Active Learning) 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งที่หลำกหลำย-เขียนรำยงำน-น ำเสนอ      

2 สืบค้นข้อมูลจำกงำนวิจัยหรือบทควำมที่เกี่ยวกับข้องกับทักษะ

กำรคิดของเด็กปฐมวัย 

     

3 สืบค้นข้อมลูจำกกำรลงพืน้ทีส่ ำรวจประเพณี วัฒนธรรม และ

อูมิปัญญำในชุมชน 

     

4 สืบค้นข้อมลูจำกกำรสมัอำษณ์ผูป้กครองแลและครู      

5 สืบค้นข้อมลูและเขยีนสรุปเนือ้หำในบันทึกองคค์วำมรู ้

(Learning Log) 

     

รวม      

ร้อยละ      

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

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

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

............................................................................................................... ......................................... 
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3. การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

ที่ การจัดการเรยีนการสอนแบบเชิงรุก 

(Active Learning) 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 กำรมีส่วนร่วมของตนเองในกำรจัดท ำโครงกำรบรกิำรวชิำกำร      

2 บทบำทหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในกำรจัดท ำโครงกำรบริกำร

วิชำกำร 

     

3 ควำมร่วมมือของคณะท ำงำนในกำรจัดท ำโครงกำรบริกำร

วิชำกำร 

     

4 มีกำรแก้ไขปัญหำระหว่ำงกำรด ำเนินกำรโครงกำรบริกำร

วิชำกำร 

     

5 สถำนที่ในกำรจัดด ำเนินโครงกำรบรกิำรวชิำกำร      

6 คุณคำ่และควำมรู้เก่ียวกับทักษะกำรกำรคดิและประเพณีท้องถิ่น

ต่อเด็กนักเรียน 

     

7 คุณคำ่และควำมรูเ้ก่ียวกับทักษะกำรกำรคดิและประเพณีท้องถิ่น

ต่อคุณครูและผู้ปกครองในชุมชน 

     

8 ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรบรกิำรวชิำกำร      

9 ควำมรูแ้ละประสบกำรณจ์ำกกำรณ์ด ำเนินโครงบรกิำรวชิำกำร      

10 คุณคำ่ ควำมคุม้คำ่และควำมส ำเร็จของโครงกำรบรกิำรวชิำกำร      

รวม      

ร้อยละ      

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

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

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

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

........................................................................................................................................................  
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4. การเรียนรู้ท่ีเนน้ทักษะการคิด (Thinking Based Learning) 

ที ่ การจัดการเรยีนการสอนแบบเชิงรุก 

(Active Learning) 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 กำรใช้เคร่ืองมือแผนผังควำมคดิ (Graphic Organizer) ในกำรตั้ง

ค ำถำมทักษะกำรคิดส ำหรับเด็ก 

     

2 กำรใช้เครื่องมือแผนผังควำมคิด (Graphic Organizer) ในกำร

ออกแบบคู่มือกำรส่งเสรมิทักษะกำรคิดส ำหรับเด็กปฐมวัย 

     

3 กำรใช้เครื่องมือแผนผังควำมคิด (Graphic Organizer) ในกำร

สรุปองคค์วำมรูใ้นแต่ละบทเรียน 

     

4 ก ำร ใ ช้ เค รื่ อ งมื อ แผ น ผั งค วำม คิ ด  (Graphic Organizer) 

ประกอบกำรเขียนแผนจัดประสบกำรณท์ี่เกี่ยวกับทักษะกำรคิด 

     

5 กำรใช้เคร่ืองมือแผนผังควำมคดิ (Graphic Organizer) ในกำร

จัดกจิกรรมที่ส่งเสรมิทักษะกำรคดิให้เด็กปฐมวัยในสถำนศกึษำ 

     

รวม      

ร้อยละ      

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

............................................................................................................................. ........................... 
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5. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)   

ที ่ การจัดการเรยีนการสอนแบบเชิงรุก 

(Active Learning) 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 มีประสบกำรณจ์ำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ำกวิทยำกรที่มำ

ให้ควำมรูเ้ก่ียวกับ กำรจดักำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21และกำร

สัมอำษณ์เชิงลึกในกำรลงชุมชน 

     

2 มีประสบกำรณ์จำกกำรที่ได้ลงชุมชนเพื่อไปส ำรวจและ

สัมอำษณ์ผู้ เช่ียวชำญเกี่ยวกับ ประเพณี วัฒนธรรม อูมิ

ปัญญำและของดีของชุมชน 

     

3 มีประสบกำรณ์จำกกำรได้จ ำลองกำรจัดประสบกำรณ์ที่

ส่งเสรมิทักษะกำรคิดส ำหรับเด็กปฐมวัยในห้องเรียน 

     

4 มีประสบกำรณ์จำกกำรได้ลงพื้นที่ในกำรบริกำรวิชำกำรใน

กำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิดอำยใต้ประเพณี

และวัฒนธรรมของชุมชนนั้น 

     

5 มีประสบกำรณ์จำกกำรได้น ำคู่มือที่ส่งเสริมทักษะกำรคิด

ส ำหรับเด็กปฐมวัยให้กับคุณครูและผู้ปกครองที่อยู่ในชุมชน 

     

รวม      

ร้อยละ      

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

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

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

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

 

 

 

 




