
D3 
หลักการความรูคิดแบบสรางสรรคผลงานหรือชิ้นงาน 

การประมวลขอมูลเพื่อสรางสรรคผลงานและหรือชิ้นงานท่ีตอบสนองเปาประสงค 
 
1.  จุดมุงหมาย  (วัตถุประสงค) 
      เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่สอดคลองกับบริบทของผูเรียน  และ
ทองถ่ิน  1  หนวยการเรียนรู 
2.  แรงบีบเคนใหเกิดวัตถุประสงค 
    2.1  หนวยงานตนสังกัดสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ิน 
    2.2  การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการ  มีจิตสํานึกที่ดีตอตนเอง  ผูอ่ืน  และ
ส่ิงแวดลอม   
    2.3  สภาพแวดลอมของชุมชนมีสภาพเสื่อมโทรม 
3.  โจทย/หัวขอเร่ือง 
     หลักสูตรทองถ่ิน  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่สอดคลองกับบริบทของผูเรียนและทองถ่ิน 
4.  บุคคลเปาหมาย 
     4.1  วัตถุเปาหมาย    คือ  หลักสูตรทองถ่ิน 
     4.2  บุคคลเปาหมาย    คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
     4.3  บุคคลเปาหมาย    คือ  ครู  ผูบริหาร  ผูปกครองนักเรียน 
     4.4  สถานการณเปาหมาย   คือ  บริบทของชุมชนและแนวทางการพัฒนาของชุมชน 
5.  เงื่อนไขในการสรางสรรคผลงาน 
     5.1  หาคําตอบเงื่อนไขแรก  หลักสูตรทองถิ่น  พิจารณาในแงอิทธิพลของผูรับ 
 

หัวขอท่ีพิจารณา พิจารณาเงื่อนไขแวดลอมของผูรับ อิทธิพลที่นําไปสูคําตอบ 
1.  อายุ อายุ  12  ป  อยูในวัยเด็ก กิจกรรมตองเหมาะสมกับวัยเด็กใน

วัยนี้มีความอยากรูอยากเห็นอยาง
มาก  มักถามเมื่อมีเรื่องที่ไมเขาใจ
ทันที  มีไหวพริบปฏิภาณดี  และมี
ความรูรอบตัวสามารถตอบคําถาม
ครูไดอยางถูกตอง  เขาใจส่ิงที่เปน
นามธรรมไดคอนขางดี 

2.  เพศ มีทั้งเพศชายและหญิง  รวม  16  คน  
เปนชาย  9  คน  หญิง  7  คน 

กิจกรรมตองเหมาะสมกับเพศชาย
และหญิง 

3.  ความรูความสามารถ กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่  6  มี
ความคลองแคลวในการอาน  การพูด 
การเขียน  รูจักใชเหตุและผล  คิดแง
วิทยาศาสตร  วิจารณความถูกผิดได 

เปนกิจกรรมใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ทั้งการตั้งคําถาม  
สังเกต  สํารวจตรวจสอบ  ทดลอง  
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู   



หัวขอท่ีพิจารณา พิจารณาเงื่อนไขแวดลอมของผูรับ อิทธิพลที่นําไปสูคําตอบ 
4.  ลักษณะนิสัย อยากรูอยากเห็น  ชอบทํากิจกรรม  

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ชอบเที่ยว
และผจญภัย  ชอบความสนุกสนาน    

เปนกิจกรรมการเรียนรูแปลกใหม  
สนุกสนาน  และทาทาย 

5.  สภาพแวดลอมสวนตัว ครอบครัวฐานะยากจน  ไมมีเงินซื้อ
วัสดุหรืออุปกรณการศึกษา 

ควรไมมีคาใชจายหรือมีคาใชจาย
นอย 

6.  สภาพแวดลอมทางสังคม เด็กชอบเขากลุมกับเพ่ือน เรียนรูการ
ปรับ ตัวอยากเปนสมาชิกของกลุม 
เพ่ือใหกลุมยอมรับ  มีการทํางาน
รวมกัน  แขงขันกัน 

ควรเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน 

7.  สภาพแวดลอมทาง
ภูมิศาสตร 

เปนสังคมเกษตรกรรมและหัตถกรรม 
ใชประโยชนจากสภาพแวดลอมเพื่อใช
ในการประกอบอาชีพและดํารงชีพ  
หมูบานตั้งอยูบนเนินดินขนาดใหญ  
แวดลอมไปดวยทุงนา  ปาไม  และลํา
คลอง 

ควรเปนกิจกรรมที่ใชประโยชนจาก
สภาพแวดลอมในทองถ่ิน 

8.  ลักษณะพิเศษอื่นๆ ชอบเรียนนอกหองเรียน ชอบกิจกรรม
การทดลองวิทยาศาสตร 

ควรเปนการศึกษาที่เนนกิจกรรม
นอกหองเรียน 

 
     5.2  หาคําตอบเงื่อนไขแรก  หลักสูตรทองถิ่น  พิจารณาในแงอิทธิพลของผูให 
 

หัวขอท่ีพิจารณา พิจารณาเงื่อนไขแวดลอมของผูรับ อิทธิพลที่นําไปสูคําตอบ 
1.  อายุ อายุ  37  ป  มอีายุราชการ  16  ป  

อาวุโสปานกลาง   
มีประสบการณในการสอน 

2.  เพศ เพศชาย เปนกิจกรรมเหมาะสมกับเพศชาย  
ชอบกิจกรรมที่แปลกใหม  ทาทาย 

3.  ความรูความสามารถ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรติ
นิยมอันดับ  1  ปริญญาโท  วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ   

มีความรู  ความสามารถในการจัด  
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
สามารถประยุกตใชความรู มีทักษะ
การผลิตและใชส่ือหลากหลาย 

4.  ลักษณะนิสัย สนใจการเรียนรูแบบโครงงานกิจกรรม  
การทดลอง  ชอบธรรมชาติ  ผจญภัย   

ควรเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ธรรมชาติ   

5.  สภาพแวดลอมสวนตัว มีรายไดปานกลาง  มีความพรอม  มี
เวลาวางเตรียมการสอน  มีบุตรในวัย
เดียวกันกับผูเรียน   

มีเวลาในการจัดเตรียมกิจกรรมให
เหมาะสมกับผูเรียน 

 



หัวขอท่ีพิจารณา พิจารณาเงื่อนไขแวดลอมของผูรับ อิทธิพลที่นําไปสูคําตอบ 
6.  สภาพแวดลอมทางสังคม ไดรับการยอมรับจากเพื่อนครูและ

ชุมชนและพรอมใหความรวมมอืและ
ชวยเหลือ  และมีความสัมพันธกับภูมิ
ปญญาทองถ่ินบางทาน 

ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการ
เรียนรู 

7.  สภาพแวดลอมทาง
ภูมิศาสตร 

พักอยูในชุมชนที่สัมผัสและใช
ประโยชนจากสิ่งแวดลอมทั้งทุงนา  
ปาไม  ลําคลอง  ที่เริ่มมีสภาพเสื่อม
โทรม 

ควรเปนความรูเกี่ยวกับสภาพแวด 
ลอมของชุมชน 

8.  ลักษณะพิเศษอื่นๆ ไดเขาอบรมตามโครงการมหิงสา
สายสืบของกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและโครงการรุงอรุณของ
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

ควรเปนกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา 

 
     5.3  สรุปคําตอบเง่ือนไขแรก  หลักสูตรทองถิ่น  พิจารณากระทบกันระหวางอิทธิพลของผูใหและผูรับ 
 

อิทธิพลที่นําไปสูคําตอบ 
ดานผูรับ 

อิทธิพลที่นําไปสูคําตอบ 
ดานผูให 

สรุปคําตอบ 

กิจกรรมตองเหมาะสมกับวัยของ
เด็ก 

มีประสบการณในการสอน หลักสูตรเหมาะสมกับเด็ก 

กิจกรรมตองเหมาะสมกับเพศ
ชายและหญิง 

เปนกิจกรรมเหมาะสมกับเพศชาย  
ชอบกิจกรรมที่แปลกใหม  ทาทาย 

เหมาะสมกับเพศชายและหญิง 

เปนกิจกรรมใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

มีความรู  ความสามารถในการจัด  
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
สามารถประยุกตใชความรูได 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เปนกิจกรรมการเรียนรูแปลกใหม  
สนุกสนาน  และทาทาย 

ควรเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ธรรมชาติ 

กิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติ 

ควรไมมีคาใชจาย  หรือมี
คาใชจายนอย 

มีเวลาเตรียมกิจกรรมและอุปกรณ
ไดเหมาะสมกับผูเรียน 

มีการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

ควรเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน 

ใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการ
เรียนรู 

ใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

ควรเปนกิจกรรมที่ใชประโยชน
จากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 

ควรเปนความรูเกี่ยวกับสภาพแวด 
ลอมของชุมชน 

เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
ทองถ่ิน 

ควรเปนการศึกษานอกหองเรียน ควรเปนกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา ส่ิงแวดลอมศึกษา 
 



6.  สรุปคําตอบ  D3  การสรางสรรคผลงานที่ไดจากการพิจารณาวัตถุประสงค  หัวขอเร่ือง  บุคคล
เปาหมาย  และเงื่อนไขท้ังหลักและรอง  หลักสูตรทองถ่ินที่ตองการพัฒนากรณีนี้คือ  หลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง  
รักษเตาบา  โดยเปนหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  เรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของนักเรียน  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจสภาพปจจุบัน  ปญหา และการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน  การจัดกิจกรรมการเรียนรูใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เนนกระบวนการคิด  
การปฏิบัติงานกลุม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  แหลงเรียนรูในทองถ่ิน  ทําใหผูเรียนเกิดจิตสํานึก  รัก  หวงแหน  และ
ภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และปฏิบัติงานอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
 
7.  ทําแผนปฏิบัติการ  (D2) 
 
 
 
 


