
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านด่านชุมพล  อ าเภอบ่อไร่  จังหวดัตราด 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

ชุดกจิกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคดิการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  

เพือ่พฒันาความคดิสร้างสรรค์  และทักษะทางสังคม  

ส าหรับเดก็อนุบาลช้ันปีที่ 2   



ค าน า  
 
ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL)          

เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะทางสังคม ส าหรับเด็กอนุบาลชั้นปีท่ี 2  จดัท าข้ึนเพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั โดยการน าแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลกัการ 12 ขอ้ของการ
เรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน  (BBL : Brain- based learning)  มาจดักระบวนการเรียนการสอนโดย
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยัผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ให้มีพฒันาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา ทั้งน้ีกระบวนการจดั
กิจกรรมทั้งหมดตอ้งมีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และหากิจกรรมท่ีแปลกใหม่มากระตุน้ให้
เด็กเกิดการเรียนรู้  จึงจะส่งผลให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละมีทกัษะทางสังคมท่ีดี สอดคลอ้ง
กบันวตักรรมท่ีผูศึ้กษาไดจ้ดัท าข้ึน โดยจดัเป็นชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดการจดัการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคม ส าหรับเด็ก
อนุบาลชั้นปีท่ี 2  ซ่ึงมีกิจกรรมทั้งหมด   18  กิจกรรม   ท่ีจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้  มีความคิด   
จินตนาการ   มีความสนุกนานเพลิดเพลิน   และเรียนรู้การเข้าสังคม   การท างานร่วมกับผูอ่ื้น 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัของเด็ก ส่งผลให้เด็กอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในชุดกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ี 1  ภาพสวยดว้ยสี 

ขอขอบพระคุณ นางสาวทายวรรณ  แกว้สากล  ครู  รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการช านาญ
การพิเศษ  โรงเรียนบา้นด่านชุมพล  ท่ีให้การสนบัสนุน และให้ค  าปรึกษาในการพฒันาชุดกิจกรรม
สร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL) เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และทกัษะทางสังคม ส าหรับนกัเรียนอนุบาลชั้นปีท่ี 2  ท าให้นวตักรรมท่ีผูศึ้กษาจดัท า
ข้ึนมีความถูกตอ้งเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์
และทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั และผูท่ี้มีความสนใจในการพฒันาเด็กปฐมวยัให้ไดรั้บการ
พฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ต่อไป 

 
       
       นายภิญโญ  ผลไธสง 
                ครู  วทิยฐานะช านาญการ 
                 โรงเรียนบา้นด่านชุมพล 
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ค าช้ีแจงส าหรับครู 
 
 
ครูเตรียมความพร้อมก่อนสอน 
 

1.  ศึกษาค าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มอง
เป็นฐาน  (BBL) เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะทางสังคม  ส าหรับเด็กอนุบาลชั้นปีท่ี 2  
และคู่มือการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์อยา่งละเอียด ซ่ึงในชุดกิจกรรมท่ี 1 
ภาพสวยดว้ยสี  ใชแ้ผนการจดัประสบการณ์ท่ี 1 ภาพสวยดว้ยสี  หน่วยธรรมชาติแสนสวย เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัธรรมชาติรอบตวั 

2.  เตรียมส่ืออุปกรณ์ล่วงหนา้ ดงัน้ี 
           2.1  เพลงธรรมชาติแสนสวย 

     2.2  ดนตรีบรรเลง 
     2.3  กระดาษชาร์ทเทา – ขาว  ขนาด 16 x 25 น้ิว จ  านวน  3  แผน่ 

                   2.4   สีไม ้ 
     2.5  สีชอลก์  
     2.6  สีเทียน 
     2.7  ผา้ปิดตา 
     2.8  กล่องไวใ้ส่สีใหเ้ด็กจบัแบ่งกลุ่ม      

 
บทบาทของครูขณะสอน 
 

1.  สร้างบรรยากาศใหเ้ด็กมีความสนใจอยากเรียนรู้ 
2.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัประสบการณ์ท่ีก าหนดไว ้
3.  ใหเ้ด็กกระตุน้การท างานของสมองและประสาทสัมผสั ก่อนการท ากิจกรรม 
4.  ช้ีแจงบทบาทหนา้ท่ีของตนในการท ากิจกรรม 
 

2 
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              5.  สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ไม่ดุด่า ขู่เขน็ บงัคบั  ใหเ้ด็กท ากิจกรรมอยา่งอิสระ
ตามขอ้ตกลงของกลุ่ม 

6.  ครูคอยใหก้ าลงัใจ ค าชม และส่งเสริมการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
7.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของเด็ก 
 

บทบาทของครูหลงัสอน 
 
 1.  บนัทึกผลท่ีไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรม 
 2.  ประเมินผลจากการปฏิบติังาน  ในการประเมินตอ้งค านึงถึงความพร้อม วุฒิภาวะ และ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 3.  ช่ืนชมผลงานของเด็ก และใหก้ าลงัใจ ค าแนะน าในการท ากิจกรรมคร้ังต่อไป 
 4.  น าผลงานของเด็กแสดงท่ีป้ายแสดงผลงานทุกกลุ่ม 
 
 
 

ค าช้ีแจงส าหรับเดก็ 
 
  1.  เด็กตั้งใจบริหารสมองก่อนการท ากิจกรรม 
  2.  เด็กตั้งใจฟังและปฏิบติัตามขอ้ตกลงของห้องและของกลุ่ม 
  3.  เด็กช่วยครูเตรียมวสัดุอุปกรณ์  จดัโตะ๊กิจกรรมใหพ้ร้อม 
  4.  เด็กดูภาพจากชุดกิจกรรมและร่วมกนัสนทนาซกัถาม 
  5.  เด็กฟังค าแนะน า และวธีิการปฏิบติักิจกรรมใหเ้ขา้ใจ 
  6.  เด็กสร้างผลงานตามแผนการจดักิจกรรม โดยร่วมกนัวางแผน  
                         ตดัสินใจ  ลงมือปฏิบติั   และการน าเสนอผลงาน 
  7.  เด็กและร่วมกนัสรุปเก่ียวกบักิจกรรม การบูรณาการน าไปใชใ้น 
                        ชีวติประจ าวนัหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
  8.  เด็กช่วยกนัเก็บวสัดุ อุปกรณ์ และท าความสะอาดห้องเรียน 
                         ใหเ้รียบร้อย  
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ค าแนะน าการใช้ชุดกจิกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคดิการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL)  เพือ่พฒันาความคดิสร้างสรรค์  

และทกัษะทางสังคมส าหรับเด็กอนุบาลช้ันปีที ่2   
 

 
1.  แนวคิดในการจัดท าชุดกจิกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป็นฐาน  (BBL) เพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะทางสังคม  ส าหรับเด็กอนุบาลช้ันปีที ่2   
  
 

ในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546   ได้

ก าหนดปรัชญาการศึกษา ไวด้งัน้ี   การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บน

พื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติ และพฒันาการของ

เด็กแต่ละคน ตามศกัยภาพภายใตบ้ริบทสังคม วฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ือ

อาทร และความเขา้ใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพช้ีวดัใหเ้ด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ.  2547 : 5) และให้สอดคลอ้งกบั

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546  ท่ีมุ่งให้เด็กมีพฒันาการเหมาะสมกบั

วยั ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางดา้นร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคมและ

สติปัญญา ซ่ึงเด็กระดบัปฐมวยัจะตอ้งมีการพฒันาครบทุกดา้น (กระทรวงศึกษาธิการ.  2547 : 9)  

จากการประเมินพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยัโรงเรียน

บา้นด่านชุมพลในปีการศึกษา  2556 และปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัไม่ผา่นเป็น

ส่วนมาก (โรงเรียนบา้นด่านชุมพล 2556:15)  ดงันั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาผลการประเมินพฒันาการดา้น

ความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั โรงเรียนบา้นด่านชุมพล ท่ีอยูใ่นระดบัไม่

ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนตั้ งไว ้และเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 

พุทธศกัราช  2546 ท่ีตอ้งการให้เด็กมีพฒันาการครบทุกด้าน ผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดจดัท ากิจกรรม

สร้างสรรค์ตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL) เพื่อพฒันาความคิด

สร้างสรรค์และทกัษะทางสังคมข้ึนโดยจดัท าเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ ให้



เกิดกับเด็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีกิจกรรมทั้ งหมด 18 กิจกรรม ตามหน่วยการจัด

ประสบการณ์   ดงัน้ี 

 

กจิกรรมที่ วนัที่ หน่วยการจัดประสบการณ์ ช่ือกจิกรรม 

1 8 ธ.ค. 57 ธรรมชาติแสนสวย ภาพสวยดว้ยสี 
2 9 ธ.ค. 57 ร่างกายของเรา หนูนอ้ยนกัป้ัน 
3 11 ธ.ค. 57 อาชีพท่ีหนูรัก โตข้ึนหนูอยากเป็น... 
4 12 ธ.ค. 57 ครอบครัวแสนสุข กระดาษแสนสุข 
5 15 ธ.ค. 57 ผเีส้ือแสนสวย มือนอ้ยป้ันสวย 
6 16 ธ.ค. 57 ผลไมเ้มืองตราด ผลไมข้องหนู 
7 17 ธ.ค. 57 ดอกไมง้ามตา แผน่ซีดีแปลงร่าง 
8 18 ธ.ค. 57 ท าบุญ ไหวพ้ระ เณรนอ้ยเจา้ปัญญา 
9 19 ธ.ค. 57 ฝนชุ่มฉ ่า สายฝนจากฟากฟ้า 

10 24 ธ.ค. 57 ของเล่นของใช ้ โมบายแมงกะพรุน 
11 25 ธ.ค. 57 มารยาทเด็กดี ทรายสีสร้างสรรค ์
12 26 ธ.ค. 57 ทอ้งทะเลเมืองตราด สัตวท์ะเลน่ารัก 
13 29 ธ.ค. 57 วนัข้ึนปีใหม่ การ์ดอวยพรปีใหม่ 
14 5 ม.ค. 58  เม่ือฤดูหนาวมาถึง เป่าสีสร้างสรรค ์
15 6 ม.ค. 58 หลงัอานหมาดีเมืองตราด ขดูสีแฟนตาชี 
16 7 ม.ค. 58 ตน้ไม ้ หนูรักพี่ตน้ไม ้
17 8 ม.ค. 58 วนัเด็ก  วนัครู หนูนอ้ยโชวง์านศิลป์ 
18 9 ม.ค. 58 ผกัสดปลอดสารพิษ มือนอ้ยขยุม้สวย 
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2.  หลกัการและเหตุผลการจัดท าชุดกจิกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้                  
โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL) เพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์  และทกัษะทางสังคม 
ส าหรับเด็กอนุบาลช้ันปีที ่2 
    
     2.1  การจดักิจกรรมจะมีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบั

หลกัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน  (BBL)   เป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั   การ
เรียนรู้ท่ีเด็กมีอิสระทางความคิด  จินตนาการ  ไดฝึ้กคิด วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัจริง และสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง มีโอกาสไดป้ฏิสัมพนัธ์และเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน ไดท้  ากิจกรรมท่ีทา้ทายและเกิด
ความส าเร็จ ไดเ้รียนรู้ในบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย อบอุ่น และมีโอกาสน าความรู้ท่ีเรียนไปใชอ้ยา่งมี
ความหมาย 

     2.2  ก่อนการจดักิจกรรมตอ้งมีกิจกรรมการขยบักาย   ขยายสมอง  การบริหารสมอง
ก่อนทุกคร้ัง เป็นการกระตุน้สมอง และประสาทสัมผสัทั้ง 5 ใหพ้ร้อมรับการเรียนรู้     

     2.3  การจดักิจกรรมตอ้งให้เด็กมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกนักบัเพื่อน  เพื่อเป็น
ผลงานของกลุ่ม  

     2.4 การจดักิจกรรมตอ้งพฒันาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เปิดโอกาสให้ท า
กิจกรรมอยา่งอิสระและอธิบายเก่ียวกบัผลงานของกลุ่มได ้

 
      
3.  แนวทางการจัดท าชุดกจิกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมอง

เป็นฐาน  (BBL) เพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคมส าหรับเด็กอนุบาลช้ันปีที ่2   
    

ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าชุดกิจกรรมสร้างสรรค์  จ  านวน 18 กิจกรรม  โดยจดัในรูปแบบ
กิจกรรมกลุ่มจากการปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรค ์ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ.  2547 : 77-78) 

3.1  การวาดภาพและระบายสี 
         วาดภาพระบายสีดว้ยสีเทียน 
         วาดภาพระบายสีดว้ยน ้า 
         วาดภาพระบายสีดว้ยสีชอลก์ 
         วาดภาพระบายสีดว้ยสีโป๊สเตอร์ 
         วาดภาพระบายสีดว้ยสะธรรมชาติ 
         วาดภาพระบายสีอิสระ 
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3. 2 การเล่นกบัสี 
         การเป่าสี 
         การหยดสี 
         การพบัสี 
         การเทสี 
         การละเลงสี 

  3.3  การพมิพ์ภาพ 
           พิมพภ์าพต่าง ๆ จากวสัดุตามธรรมชาติ เช่น ใบไม ้ก่ิงไม ้กา้นกลว้ย ฯลฯ 
           พิมพภ์าพจากน้ิวมือ 
           พิมพภ์าพจากวสัดุอ่ืน ๆ เช่น เชือก เส้นดา้ย ตรายาง ฯลฯ 
  3.4  การป้ัน 
              การป้ันดินน ้ามนั  
           การป้ันดินเหนียว  
           การป้ันแป้งโดว ์  
  3.5  การพบั ฉีก ตัด ปะ 
           การพบั ฉีก ตดั ปะ กระดาษสี 
           การพบั ฉีก ตดั ปะ กระดาษมนัปู 
           การพบั ฉีก ตดั ปะ กระดาษโฆษณาสินคา้ 
           การพบั ฉีก ตดั ปะ กระดาษหนงัสือพิมพ ์
           การพบั ฉีก ตดั ปะ วสัดุตามธรรมชาติ 
           การพบั ฉีก ตดั ปะ วสัดุอ่ืน ๆ 
           การการพบั ฉีก ตดั ปะ แลว้ต่อเติมสร้างภาพจากรูปทรงเรขาคณิต  
           การพบั ฉีก ตดั ปะ แลว้ต่อเติมสร้างภาพจากใบไม ้ก่ิงไม ้
           การพบั ฉีก ตดั ปะ แลว้ต่อเติมสร้างภาพจากวสัดุอ่ืน ๆ 
  3.6  การประดิษฐ์เศษวสัดุ 
           การประดิษฐเ์ศษวสัดุธรรมชาติ  
           การประดิษฐเ์ศษวสัดุอ่ืน ๆ 
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3.7  การร้อย 
           การร้อยลูกปัด   ร้อยกระดุม 
           การร้อยหลอดกาแฟ 
           การร้อยหลอดดา้ย 
           การร้อยวสัดุจากธรรมชาติ 
  3.8  การสาน 
           การสานกระดาษ 
           การสานใบตอง 
           การสานใบมะพร้าว 
  3.9  การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์    เช่น พลาสติกช้ินเล็ก ๆ รูปทรงต่าง ๆ 
  3.10  การสร้างรูป    เช่น  จากกระดานปักหมุด  จากแป้นตะปู 
 
 
4.  จุดมุ่งหมายหรือพฤติกรรมทีต้่องการให้เกดิขึน้กบัเด็ก เพือ่พฒันาทกัษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวยั  มีดังนี ้   
 

  

 4.1  การท างานตามขั้นตอน 
        4.1.1  มีการระดมความคิด ปรึกษากนัในการท างาน 
        4.1.2  แบ่งหนา้ท่ีการท างาน 
 4.2  การปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 
        4.2.1  รู้และปฏิบติัตามขอ้ตกลงของกลุ่ม 
        4.2.2  เก็บของเขา้ท่ี และร่วมท าความสะอาดหลงัท างานเสร็จ 
 4.3  รับผดิชอบงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
        4.3.1  มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติักิจกรรมตามท่ีกลุ่มมอบหมายจนส าเร็จ 
        4.3.2  ปฏิบติังานส าเร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
 4.4  การอธิบายผลงาน 
        4.4.1  พดู ส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นรับฟังและเขา้ใจได ้
        4.4.2  กลา้แสดงความคิดเห็น 
        4.4.3  แสดงความช่ืนชมและใหค้วามคิดเห็นต่อผลงานได ้
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5.  ข้อตกลงในการท าจัดกจิกรรม 
 
 5.1  ก่อนการจดักิจกรรมตอ้งมีกิจกรรมการขยบักาย   ขยายสมอง  การบริหารสมองก่อน
ทุกคร้ัง เป็นการกระตุน้สมอง และประสาทสัมผสัทั้ง 5 ใหพ้ร้อมรับการเรียนรู้  
 5.2  ในระหวา่งการท ากิจกรรมควรเปิดดนตรีบรรเลงเบา ๆ เพื่อกระตุน้ใหส้มองเกิดการ
เรียนรู้ท่ีดีข้ึน 
 5.3  การแบ่งกลุ่มเด็กใชว้ธีิการแบ่งกลุ่มท่ีหลากหลาย   คละเด็กชายหญิง 
 5.4  ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนการด าเนินงานของกลุ่ม 
 5.5  เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการอธิบายผลงาน การเล่าเร่ือง การซกัถามตอบค าถาม 
 5.6  แต่ละกลุ่มตอ้งช่วยกนัเก็บอุปกรณ์และท าความสะอาดหอ้งเรียนให้เรียบร้อยหลงัจาก
การปฏิบติักิจกรรมเสร็จ    
 

  

 

6.  บทบาทและหน้าทีข่องครูปฐมวยัในการจัดการเรียนรู้      

   

             6.1  การจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคม 
                  6.1.1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเน่ือง 
                  6.1.2. เนน้เด็กเป็นส าคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
                 6.1.3. การจดักิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการจดักิจกรรมแบบกลุ่ม  เพื่อให้เด็กไดป้ฏิบติั
กิจกรรมร่วมกนั มีการคิด การวางแผน การตดัสินใจเลือก การลงมือปฏิบติั และการอธิบายเก่ียวกบั
ผลงานของกลุ่มร่วมกนั 

       6.1.4  การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และปฏิบติักิจกรรมท่ีหลากหลาย   เพื่อ
กระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น และปฏิบติักิจกรรมดว้ยความสนใจ  
                 6.1.4. จดัการประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง    และเป็นส่วนหน่ึง
ของการจดัประสบการณ์ 
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6.2  ขั้นตอนการจัดกจิกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  

(BBL) เพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั  
               6.2.1   ข้ันอุ่นเคร่ือง    (ขยบักาย ขยายสมอง  การบริหารสมอง)  เป็นการบริหารสมอง

กระตุน้การท างานของสมอง และประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของเด็ก ใหเ้กิดการต่ืนตวั และพร้อมรับการ

เรียนรู้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้ใหก้บัเด็ก 

        6.2.2  ขั้นน า  เป็นการกระตุน้ความสนใจ ใหเ้ด็กมีความเพลิดเพลิน และมีความสุขใน

การปฏิบติักิจกรรม เช่น การร้องเพลงและท าท่าประกอบเพลง การท่องค าคลอ้งจอง การเล่านิทาน 

การเล่าเร่ืองบทบาทสมมติ ปริศนาค าทาย เป็นตน้ 

        6.2.3  ขั้นกจิกรรม แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละไม่เกิน 5 คน คละเด็กชายหญิง โดยใชว้ธีิการ

แบ่งท่ีหลากหลายในแต่ละกิจกรรม เช่น การเล่นเกม  การร้องเพลง  การนบั  การจบัสลาก เป็นตน้ 

จากนั้นท ากิจกรรมสร้างสรรคต์ามกลุ่ม ดงัน้ี 

         6.2.3.1  แต่ละกลุ่มร่วมกนัตั้งช่ือ  

         6.2.3.2  เลือกผูน้ ากลุ่ม และเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบติักิจกรรม 

         6.2.3.3  สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด วางแผนการปฏิบติั

กิจกรรม และมอบหมายหนา้ท่ีในการปฏิบติักิจกรรมภายในกลุ่ม 

         6.2.3.4  แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามแผนท่ีวางไวร่้วมกนั 

         6.2.3.5  ร่วมกนัตั้งช่ือผลงาน และน าเสนอผลงานของกลุ่ม        

          6.2.4  ข้ันสรุป    ครูและเด็กร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการท ากิจกรรม  ในเร่ืองต่อไปน้ี 
             6.2.4.1  ประโยชน์ท่ีไดรั้บในการท ากิจกรรมในคร้ังน้ี 
              6.2.4.2  บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม 

      6.2.4.3  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ดา้นความสามคัคี การรอคอย การ
แบ่งปัน การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น และดา้นอ่ืน ๆ 

             6.2.4.4  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการใชอุ้ปกรณ์อยา่งประหยดั   และ
คุม้ค่า  การเก็บรักษาอุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบ และดา้นอ่ืน ๆ 
        6.2.5  ข้ันบูรณาการเพื่อน าไปใช้    ครูและเด็กร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัการท ากิจกรรม  
ในเร่ืองต่อไปน้ี 

      6.2.5.1  การน าวสัดุอุปกรณ์อยา่งอ่ืนมาใชแ้ทนในการท ากิจกรรมงานช้ินใหม่ 
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                   6.2.5.2  การน าความรู้   กระบวนการ  การแก้ปัญหาจากการท ากิจกรรม
สร้างสรรค ์  น าไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืน ๆ  เช่น กิจกรรมกลางแจง้  กิจกรรมเคล่ือนไหว   กิจกรรมเกม
การศึกษา   กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเด็กใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 
7.  เทคนิคทางการจัดท าชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  
(BBL) เพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั 
 
 7.1  ครูผู้สอน 
        7.1.1  ครูผูส้อนตอ้งวางแผนการสอนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เตรียมเอกสาร ส่ือ
ประกอบการสอน เตรียมวธีิด าเนินการสอน 
       7.1.2  สอนอยา่งน่าสนใจและน่าติดตาม คือ สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียนไดอ้ยา่ง
น่าสนใจ รู้จกักระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจอยากเรียนรู้ อยากศึกษาคน้ควา้  มีวิธีการเขา้หาผูเ้รียนอย่าง
น่าสนใจ ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนรู้สึกไม่เคอะเขินท่ีจะแสดงความคิดเห็น 
        7.1.3  ใหทุ้กคนในชั้นมีส่วนร่วม คือ การท่ีครูไม่เพียงสอนใหผู้เ้รียนนัง่ฟังแต่ใหผู้เ้รียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 

 7.2  บรรยากาศในห้องเรียน 
        7.2.1  พื้นและผนงัหอ้งเรียน ควรทาสีใหดู้สดใส เช่น สีเขียว สีฟ้า สีชมพ ูเป็นตน้ 
        7.2.2  โตะ๊ เกา้อ้ี ควรทาสีใหดู้สดใส  และมีมุมต่าง ๆ ภายในหอ้งเรียน เช่น มุมหนงัสือ 
มุม มุมของเล่น มุมวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 
        7.2.3  สร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหมี้ความน่าสนใจ ไม่จ  าเจ และมีส่ิงใหม่ ๆ 
สม ่าเสมอ 

 

 7.3  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
       7.3.1  ในการท ากิจกรรมของเด็ก เด็กตอ้งมีอิสระในการท ากิจกรรม ไม่บงัคบั ขู่เข็น แต่

ครูตอ้งส่งเสริมความมีระเบียบวนิยั ขอ้ตกลงร่วมกนั 
       7.3.2  ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ส่งเสริมให้

เด็กไดคิ้ด ตดัสินใจ วางแผน ลงมือปฏิบติั และการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
        7.3.3  ใหเ้ด็กมีโอกาสไดอ้ธิบายผลงาน การปฏิบติังาน การแกปั้ญหา เป็นตน้ 
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7.4  การเสนอผลงานและการบันทกึผล 
        7.4.1  เด็กมีโอกาสน าเสนอผลงานครบทุกคน 
        7.4.2  บนัทึกกิจกรรมในแต่ละคร้ังลงบนแบบบนัทึกสังเกตพฤติกรรมขณะร่วม
กิจกรรม กระบวนการท างานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน 
        7.4.3  น าผลงานของทุกกลุ่มไปติดแสดงไวท่ี้ป้ายโชวผ์ลงาน 
 

 
8.  ตารางวเิคราะห์กจิกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL)  

เพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคมส าหรับเด็กอนุบาลช้ันปีที ่2 
 
 

กจิกรรมที ่1   ภาพสวยด้วยสี      หน่วยธรรมชาติแสนสวย 
 

 

กจิกรรมที ่1  ภาพสวยด้วยสี 
 

 

จุดมุ่งหมาย 
 

 

ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 
 

 

ส่ือทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม 
 

 

1.  เพื่อใหเ้ด็กสามารถ
ร่วมกนัวาดภาพระบายสี
เก่ียวกบัธรรมชาติตาม
จินตนาการได ้
2.  เพื่อใหเ้ด็กฝึกการ
วางแผน การปฏิบติั
กิจกรรม และน าเสนอ
ผลงานได ้
3.  เพื่อใหเ้ด็กสามารถสร้าง
ผลงานจากอุปกรณ์ท่ี
ก าหนดใหอ้ยา่งอิสระ  และ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของ
กลุ่มได ้
 

 

1.  ขั้นอุ่นเคร่ือง    (ขยบักาย ขยาย
สมอง  การบริหารสมอง) 
2.  แบ่งกลุ่มเด็ก  3 กลุ่ม  กลุ่มละไม่
เกิน 5 คน คละชาย หญิง โดยการปิด
ตาจบัน าสีไม ้ สีเทียน  และสีชอลก์  
3.  ปฏิบติักิจกรรมโดยการวาดภาพ
ระบายสีใหส้วยงามเก่ียวกบั
ธรรมชาติ 
4.  ตั้งช่ือผลงานและน าเสนอผลงาน 
5.  ร่วมกนัสรุปผลการท างาน 
6.  ร่วมสนทนาและสรุป        
การบูรณาการเพื่อน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

 

1.  เพลงธรรมชาติแสนสวย 
2.  ดนตรีบรรเลง 
3.  กระดาษชาร์ทเทา – ขาว  
ขนาด 16 x 25 น้ิว จ  านวน     
3  แผน่ 
4.  สีไม ้ 
5.  สีชอลก์  
6.  สีเทียน 
7.  ผา้ปิดตา 
8.  กล่อง 
 



9.  การวดัและประเมินผลชุดกจิกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมอง       
เป็นฐาน  (BBL)  เพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคมส าหรับเด็กอนุบาลช้ันปีที ่2 
 

  
ในการวดัและประเมินผลชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดการจดัการเรียนรู้ โดยใชส้มอง

เป็นฐาน  (BBL)  เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะทางสังคม  ส าหรับเด็กอนุบาลชั้นปีท่ี 2  
ผูศึ้กษาท าการวดัและประเมินผล ดงัน้ี 
 9.1  ประเมินผลงานจากการตรวจผลงานกลุ่ม 
 9.2  ประเมินผลงานจากการปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม  จากแบบประเมินการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
( คะแนนรายบุคคล ) 
 9.3  ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  จากแบบประเมินพฤติกรรมทางสังคม 
( คะแนนรายบุคคล ) 
 ผ่านเกณฑ์  ไดค้ะแนนจากการประเมินการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มและการประเมินพฤติกรรม
ทางสังคม  ในระดบัปานกลางข้ึนไป 
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ชุดกจิกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL) 
เพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคมส าหรับเด็กอนุบาลช้ันปีที ่2 

กจิกรรมที ่ 1  ภาพสวยด้วยสี       หน่วยธรรมชาติแสนสวย 
 
 

  

1.  สาระส าคัญ  
 

การวาดภาพระบายสี เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ  
การรับรู้ความงาม ให้เด็กไดแ้สดงออกทางอารมณ์ หรือความรู้สึก  เป็นการพฒันากลา้มเน้ือเล็ก    
การประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกับตา และส่งเสริมทกัษะทางสังคมจากการวางแผน ปฏิบัติ        
และน าเสนอผลงานของกลุ่ม 

 
 

2.  จุดประสงค์ 
 

2.1  เพื่อใหเ้ด็กสามารถร่วมกนัวาดภาพระบายสีเก่ียวกบัธรรมชาติตามจินตนาการได ้
2.2  เพื่อใหเ้ด็กฝึกการวางแผน การปฏิบติักิจกรรม และน าเสนอผลงานได ้
2.3  เพื่อใหเ้ด็กสามารถสร้างผลงานจากอุปกรณ์ท่ีก าหนดใหอ้ยา่งอิสระ  และปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงของกลุ่มได ้
 
 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 

3.1  สาระทีค่วรเรียนรู้  
3.1.1  กิจกรรมภาพสวยดว้ยสี เป็นการวาดภาพระบายสีตามความคิดและจินตนาการ 

จากสีประเภทต่าง ๆ  คือ สีไม ้ สีเทียน และสีสีชอลก์ 
3.2  ประสบการส าคัญ 

3.2.1  การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์า่นส่ือ วสัดุต่าง ๆ 
3.2.2  การเขียนภาพ การเล่นกบัสี และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3.2.3  การวางแผน ตดัสินใจเลือก และลงมือปฏิบติั 
3.2.4  การช่ืนชม และสร้างสรรคส่ิ์งสวยงาม 



4.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้             
สมองเป็นฐาน  (BBL) 

หลกัการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน 

 

1.  ขั้นอุ่นเคร่ือง    (ขยบักาย ขยายสมอง  การบริหารสมอง) 
เด็กจิบน ้าบริสุทธ์ิชา้ ๆ ในปริมาณท่ีพอเหมาะ เพื่อให้ร่างกายดูด

ซึมน ้า น ้าจะล าเลียงออกซิเจนเขา้สู่ร่างกาย ท าใหส้มองปลอดโปร่ง
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ 

ครูแนะน าและสาธิตการบริหารสมอง ดงัน้ี ยนืกางขาเล็กนอ้ย 
1.1  ท่าบริหารปุ่มสมอง  ใชมื้อขวานวดไหปลาร้าซา้ย และมือ

ซา้ยนวดบริเวณสะดือ 30 วนิาที จากนั้นสลบัมือ 
1.2  ท่าเคล่ือนไหล่สลบัขา้ง โดยการย  ่าเทา้อยูก่บัท่ี ยกเข่าใหสู้ง

ศอกซา้ยแตะเข่าขวา และศอกขวาแตะเข่าซา้ยสลบักนั ปฏิบติั 10 คร้ัง 
1.3  ท่าเก่ียวตะขอ โดยยนืไขวมื้อสองขา้งใหป้ระสานกนั เหยยีด

แขนทั้งสองออกไปดา้นหนา้ น้ิวโป้งช้ีลงพื้นแลว้พลิกมือ มว้นเขา้หา
ตวั แลว้พกัไวท่ี้บริเวณหนา้อก ทิ้งศอกลงทั้งสองขา้ง พร้อมทั้ง
กระดกล้ินติดเพดานปาก เป็นการกระตุน้ประสาทเส้นเอ็นบริเวณล้ิน 
ปฏิบติั 10 คร้ัง 

1.4  ท่าโป้ง  กอ้ย มือขวายกน้ิวโป้ง  มือซา้ยยกน้ิวกอ้ย สลบักนั
ไปมา  10  คร้ัง 

1.5  ท่าแตะหู  มือซา้ยจบัหูขวา  มือขวาออ้มไปจบัหูซา้ย สลบักนั
ไปมา  10  คร้ัง 

1.6  ท่าผอ่นคลาย ยืน่มือทั้งสองขา้งประกบกนัในลกัษณะพนม
มือเป็นรูปดอกบวัตูม โดยให้น้ิวมือทุกน้ิวสัมผสักนัเบา ๆ พร้อมกบั
หายใจเขา้ – ออก ปฏิบติั 1-2  นาที 

 

 
 
ข้อ 1  สมองเป็นตวั
ประมวลขอ้มูลแบบ
คู่ขนาน ท างานหลาย ๆ 
อยา่งไดใ้นเวลา
เดียวกนัหรือพร้อม ๆ 
กนั 
 
ข้อ 2  การเรียนรู้ใชทุ้ก
ส่วนของร่างกาย 
 
 

            1.7  ครูเปิดดนตรีบรรเลงเบา ๆ ใหเ้ด็กปฏิบติัตามพร้อมกบัครู 
( ขอ้ 1.1-1.6 ) 
2.  ขั้นน า 

2.1  เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลงธรรมชาติแสนสวย เด็กท าท่า
ประกอบเพลงอยา่งอิสระ 

ข้อ 5  อารมณ์มี
ความส าคญัต่อการ
เรียนรู้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้             
สมองเป็นฐาน  (BBL) 

หลกัการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน   

2.2  เด็กและครูร่วมสนทนาจากเน้ือเพลง โดยใชค้  าถามดงัน้ี 
2.1.1  ธรรมชาติแสนสวยเป็นอยา่งไร 
2.2.2  จะมีวธีิรักษาธรรมชาติใหส้วยงามไดอ้ยา่งไร 
2.2.3  เด็กๆ มีความรู้สึกอยา่งไรกบัธรรมชาติท่ีสวยงาม  

2.3  ครูเปิดโอกาสให้เด็กไดคิ้ด  สนทนากบัเพื่อน อยา่งอิสระ 
 

ข้อ 3  การคน้หา
ความหมายเป็นส่ิงท่ีมี
มาแต่ก าเนิด 
ข้อ 4  การคน้หา
ความหมายเกิดข้ึน
อยา่งมีแบบแผน 

 

2.4  เด็กและครูช่วยจดัเตรียมอุปกรณ์เป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมี
อุปกรณ์ ดงัน้ี 

2.4.1  กระดาษชาร์ทเทา - ขาว   ขนาด  16 x 25  น้ิว 1 แผน่ 
2.4.2  สีไม ้  สีชอลก์  และสีเทียน  อยา่งละ  1  กล่อง 

      2.5  ครูแนะน าอุปกรณ์ และวธีิใชอุ้ปกรณ์ท่ีถูกตอ้งใหเ้ด็กเขา้ใจ 
ก่อนลงมือปฏิบติักิจกรรม 
      2.6  ครูใหเ้ด็กสัมผสั และซกัถามขอ้สงสัยเก่ียวกบัอุปกรณ์ในการ
ท ากิจกรรมในคร้ังน้ี 

 

ข้อ 6  สมองประมวล
ขอ้มูลทั้งส่วนยอ่ยและ
โดยส่วนรวมไปพร้อม
กนั 
ข้อ 7  การเรียนรู้
เก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจ
จริงโดยรอบ สมอง
เรียนรู้จากการ
ปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

3.  ขั้นกจิกรรม   
3.1  แบ่งกลุ่มเด็ก  3 กลุ่ม  กลุ่มละไม่เกิน 5 คน คละชาย หญิง 

โดยมีวธีิการแบ่งกลุ่ม ดงัน้ี 
      3.1.1  ครูน าสีไม ้ สีเทียน  และสีชอลก์อยา่งละ 5 แท่ง ใหเ้ด็ก

สังเกต แลว้ใส่ลงในกล่องทึบ 
      3.1.2  เด็กนัง่คร่ึงวงกลม  โดยเด็กคนแรกออกมาจบัสีท่ีอยูใ่น

กล่อง  ครูเอาผา้ปิดตาเด็กไว ้ จากนั้นใหเ้ด็กทายวา่เป็นสีไม ้ สีเทียน 
หรือสีชอลก์ ถา้เด็กทายถูกใหเ้พื่อนปรบมือใหแ้ลว้บอกวา่ถูกตอ้ง ถา้
ทายผดิใหเ้พื่อนบอกสีท่ีถูกแลว้เปิดผา้ปิดตาดู ท าเช่นน้ีจนครบทุกคน 

 

 
ข้อ 4  การคน้หา
ความหมายเกิดข้ึน
อยา่งมีแบบแผน 
 
 

ข้อ 3  การคน้หา
ความหมายเป็นส่ิงท่ีมี
มาแต่ก าเนิด 
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กจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้             
สมองเป็นฐาน  (BBL) 

หลกัการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน 

             
          3.1.3  เด็กจบักลุ่มตามท่ีตนเองจบัสีได ้แลว้นัง่ตามกลุ่มให้

เรียบร้อย พร้อมท่ีจะปฏิบติักิจกรรม 
      3.2  เด็กแต่ละกลุ่มร่วมกนัตั้งช่ือกลุ่ม และเลือกผูน้ ากลุ่มออกมา
รับอุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมไว  ้

3.3  ครูแนะน าการท ากิจกรรม  ตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
       3.3.1  ใหทุ้กคนในกลุ่มช่วยกนัคิดวา่ จะวาดภาพระบายสี

ตามจินตนาการเก่ียวกบัธรรมชาติอยา่งไร 
       3.3.2  เด็กแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผน วาดภาพตาม

จินตนาการเก่ียวกบัธรรมชาติ โดยแบ่งหนา้ท่ีกนั ใครจะท าอะไร  
ใครจะวาด  ใครจะระบายสี 

       3.3.3  แต่ละกลุ่มร่วมกนัวาดภาพ ระบายสี และตกแต่งภาพ
ใหส้มบูรณ์ 
 

 

ข้อ 6  สมองประมวล
ขอ้มูลทั้งส่วนยอ่ยและ
โดยส่วนรวมไปพร้อม
กนั 

ข้อ 9  สมองใชก้ารจ า
อยา่งนอ้ย 2 ประการ คือ 
เกิดจากประสบการณ์ 
ตรง  และการท่องจ า 
ข้อ 12  สมองแต่ละคน
เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 
 

 

3.4  แต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการท างาน แลว้ลงมือปฏิบติัตาม
ขั้นตอนท่ีร่วมกนัวางแผนไว ้

 

ข้อ 7  การเรียนรู้
เก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจ
จริงโดยรอบ สมอง
เรียนรู้จากการ
ปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

3.5  ครูเปิดดนตรีบรรเลงเบา ๆ ขณะท่ีเด็กท ากิจกรรม 
      3.6  ครูคอยใหค้  าแนะน าใหค้  าปรึกษา ใหก้ าลงัใจ  ขอ้เสนอแนะ
และพยายามใหเ้ด็กแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 

ข้อ 5  อารมณ์มี
ความส าคญัต่อการ
เรียนรู้ 

 

3.7  เม่ือเสร็จแลว้แต่ละกลุ่มร่วมกนัตั้งช่ือผลงาน  
 

ข้อ 12  สมองแต่ละคน
เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 
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กจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้             
สมองเป็นฐาน  (BBL) 

หลกัการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน 

 

3.8  เด็กแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน แลว้ครูบนัทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัผลงานตามค าพดูของเด็ก  แลว้ประเมินการ
ปฏิบติักิจกรรม และพฤติกรรมทางสังคม 

3.9  เด็กและครูร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงานของ
กลุ่มท่ีน าเสนอ 

3.10  ครูใหค้  าชมเชย  และแนะน า เพื่อพฒันาการท ากิจกรรมคร้ัง
ต่อไป 

 
 

 

ข้อ 6  สมองประมวล
ขอ้มูลทั้งส่วนยอ่ยและ
โดยส่วนรวมไปพร้อม
กนั 
ข้อ 11 การจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ี
ซบัซอ้น สมองเรียนรู้
มากข้ึนจากความทา้
ทายและไม่ข่มขู ่
ข้อ 4  การคน้หา
ความหมายเกิดข้ึน
อยา่งมีแบบแผน 

 

 

4.  ข้ันสรุป 
4.1  ครูและเด็กร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการท ากิจกรรม  ในเร่ือง

ต่อไปน้ี 
      4.1.1  ประโยชน์ท่ีไดรั้บในการท ากิจกรรมในคร้ังน้ี 
      4.1.2  บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม 
      4.1.3  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ดา้นความสามคัคี การรอ

คอย การแบ่งปัน การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น และการดูแล
รักษาธรรมชาติใหส้วยงาม 

      4.1.4  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการใชอุ้ปกรณ์อยา่ง
ประหยดัและคุม้ค่า  การเก็บรักษาอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ 
 

 

 
ข้อ 8  การเรียนรู้
เก่ียวขอ้งเสมอทั้งกบั
กระบวนการส านึกได ้
และกระบวนการใต้
ส านึก (เรียนรู้ในขณะ
รู้ตวั และไม่รู้ตวั) 
ข้อ 9  สมองใชก้ารจ า
อยา่งนอ้ย 2 ประการ 
คือ เกิดจาก
ประสบการณ์ตรง  และ
การท่องจ า 
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กจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้             
สมองเป็นฐาน  (BBL) 

 

หลกัการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน 

 

5.  ข้ันบูรณาการเพือ่น าไปใช้ 
      5.1 เด็กและครูร่วมสนทนาถึงการอยูร่่วมกนัวา่ “ ทุกคนตอ้งท า
ตามขอ้ตกลงของการอยูร่่วมกนั ตอ้งยอมรับความคิดเห็นของคน
ส่วนใหญ่ จึงจะเป็นท่ีรักของคนอ่ืน จะท าใหก้ารอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมี
ความสุข” 
      5.2 เด็กและครูร่วมสนทนาประเด็นต่อไปน้ี 
            5.2.1  เด็ก ๆ คิดวา่จะน าวสัดุอุปกรณ์อะไรไดบ้า้ง ท่ีสามารถ
ใชใ้นการวาดภาพ ในการสร้างผลงานช้ินต่อไป 
            5.2.2  เด็ก ๆ คิดอยา่งไรเก่ียวกบัการท างานร่วมกนั และ
สามารถใชก้บักิจกรรมอ่ืนไดไ้หม  ใชไ้ดอ้ยา่งไร 

5.3  เด็กน าผลงานไปจดัแสดงไวท่ี้จดัแสดงผลงาน 
5.4  เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลง ธรรมชาติแสนสวย  

      5.5  เด็กและครูร่วมกนัเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
 

 
 

ข้อ 11  การจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ี
ซบัซอ้น  สมองเรียนรู้ 
มากข้ึนจากความ      
ทา้ทายและไม่ข่มขู ่
ข้อ 10  สมองเขา้ใจ
และจ าขอ้เทจ็จริงไดดี้
ท่ีสุด เม่ือส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ไดรั้บการปลูกฝังอยา่ง
เป็นธรรมชาติ 
ข้อ 5  อารมณ์มี
ความส าคญัต่อการ
เรียนรู้ 

 

 
5.  ส่ือการเรียนการสอน  

 

5.1  เพลงธรรมชาติแสนสวย 
5.2  ดนตรีบรรเลง 
5.3  กระดาษชาร์ทเทา – ขาว  ขนาด  16 x 25 น้ิว   จ านวน   3  แผน่ 
5.4  สีไม ้ 
5.5  สีชอลก์  
5.6  สีเทียน 
5.7  ผา้ปิดตา 
5.8  กล่อง 

 
 



6.  การวดัและการประเมินผล 
  

6.1  วธีิวดัและประเมินผล 
        6.1.1  การสังเกต 
                  6.1.1.1  สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล 
                  6.1.1.2  สังเกตพฤติกรรมทางสังคม 
        6.1.2  การตรวจผลงาน 
                  6.1.2.1  ผลงานกลุ่ม 
                  6.1.2.2  การน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
6.2  เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
       6.2.1  แบบประเมินการปฏิบติักิจกรรม  (คะแนนรายบุคคล) 
       6.2.2  แบบประเมินพฤติกรรมทางสังคม  (คะแนนรายบุคคล) 
6.3  เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
       ผา่นเกณฑ ์ไดค้ะแนนจากแบบประเมินการปฏิบติักิจกรรม  และแบบประเมิน

พฤติกรรมทางสังคม ในระดบัปานกลางข้ึนไป 
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แบบบันทกึคะแนนการตรวจผลงานกลุ่ม ( กลุ่ม 1 - 3)   ช้ันอนุบาลปีที ่2   โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 
กจิกรรมที ่1    ภาพสวยด้วยสี 

 
วนัท่ี ............ เดือน...................................... พ.ศ. 2558 

 

ค าช้ีแจง  บนัทึกพฤติกรรมโดยการใส่หมายเลข     1    2    3      ลงในช่องพฤติกรรมท่ีสังเกต  ดงัน้ี 
ระดบั  3  =  ปฏิบติัไดดี้      ระดบั  2  =  ปฏิบติัไดเ้ป็นบางคร้ัง   ระดบั  1  =  ปฏิบติัไม่ได ้

 

กลุ่มที่ 

กจิกรรมที ่1  ภาพสวยด้วยสี 
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ระดับคุณภาพ 

  3  =  ดี  ค่าเฉล่ียระหวา่ง    2.51 – 3.00 
  2  =  ปานกลาง ค่าเฉล่ียระหวา่ง    1.51 – 2.50 
  1 =  ปรับปรุง      ค่าเฉล่ียระหวา่ง    1.00 – 1.50 
 



แบบประเมินการปฏิบัติกจิกรรม  (รายบุคคล)    
ช้ันอนุบาลปีที ่2   โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 

กจิกรรมที ่1    ภาพสวยด้วยสี 
 

วนัท่ี ............ เดือน...................................... พ.ศ. 2558 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัคุณภาพพฤติกรรมตามความเป็นจริง 
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รวม  สรุปผลผา่น
เกณฑก์าร
ประเมิน 

เฉล่ีย  
S.D.  
ร้อยละ  
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินการปฏิบัติกจิกรรม 
 
 

ข้อ รายการพฤติกรรม 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
1. มีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรม 
สนใจ เขา้ร่วม 
ปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ตนเอง และคอย
แนะน าสมาชิกใน
กลุ่มดว้ย 

สนใจ เขา้ร่วม 
ปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ตนเอง   

สนใจ เขา้ร่วม 
ปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ตนเอง แต่ครูคอย
ช้ีแนะ 

2. ปฏิบติังานตาม
แผนงานท่ีวางไว ้

มีการวางแผนงาน
และปฏิบติัตามแผน
ไดด้ว้ยตนเอง 

มีการวางแผนงาน
และปฏิบติัตาม
แผน แต่ครูคอยให้
ค  าแนะน า 

มีการวางแผนงานแต่
ไม่ปฏิบติัตาม
แผนงานท่ีวางไว ้

3. ใชภ้าษาไดเ้หมาะสม
กบัวยั 

สนทนา  แสดงความ
คิดเห็น อธิบาย
เก่ียวกบัผลงานได้
เหมาะสมกบัวยั 

สนทนา  แสดง
ความคิดเห็น 
อธิบายเก่ียวกบั
ผลงานได ้แต่มีครู
และเพื่อนคอย
แนะน า 

สนทนา  แสดงความ
คิดเห็น อธิบาย
เก่ียวกบัผลงานได ้
บา้ง แต่ไม่สอดคลอ้ง
กบัผลงาน 

4. ควบคุมกลา้มเน้ือเล็ก
ใหญ่ระหวา่งมือกบัตา 

ใชก้ลา้มเน้ือมือและ
ตาในการสร้าง
ผลงานไดล้ะเอียด
สมบูรณ์ 

ใชก้ลา้มเน้ือมือ
และตาในการสร้าง
ผลงานตามท่ีครู
ช้ีแนะ 

ใชก้ลา้มเน้ือมือและ
ตาในการสร้าง
ผลงานแต่ไม่มีความ
ละเอียด 

 

ระดับคุณภาพ 
 3  =  ดี   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51 – 3.00 
 2  =  ปานกลาง  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51 – 2.50 
 1  =  ปรับปรุง  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.50 
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แบบประเมินพฤติกรรมทางสังคม (รายบุคคล) 
ช้ันอนุบาลปีที ่ 2   โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 

กจิกรรมที ่1    ภาพสวยด้วยสี 
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ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัคุณภาพพฤติกรรมตามความเป็นจริง 
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รวม  สรุปผลผา่น
เกณฑก์าร
ประเมิน 

เฉล่ีย  
S.D.  
ร้อยละ  
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เกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม 

 
 

ข้อ รายการพฤติกรรม 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
1. การท างานตาม

ขั้นตอน 
มีการท างานตาม 
ขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้

มีการท างานตาม 
ขั้นตอนท่ีวางแผน
ไวโ้ดยมีครูคอย
ช้ีแนะ 

ท างานโดยไม่มี 
การวางแผน 

2. ปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ของกลุ่ม 

ยอมรับและปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงได้
เหมาะสมกบัวยั 

ยอมรับและปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงตามท่ี
ครูช้ีแนะ 

ยอมรับและปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงตาม
เพื่อน 

3. รับผดิชอบงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ท างานท่ีไดรั้บ 
มอบหมายอยา่งดี 

ท างานท่ีไดรั้บ 
มอบหมายโดยมีครู 
คอยแนะน า 

ครูคอยแนะน า 
บ่อยๆ 

4. การอธิบายผลงาน อธิบายผลงานได้
ดว้ยตนเอง 

อธิบายผลงานได ้
โดยครูช่วยเสริม 

อธิบายไดบ้า้งครู
ช่วยเสริมบ่อย ๆ  

 
ระดับคุณภาพ 
 3  =  ดี   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51 – 3.00 
 2  =  ปานกลาง  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51 – 2.50 
 1  =  ปรับปรุง  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.50 
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เพลงธรรมชาติแสนสวย 
 

ท านอง – เน้ือร้อง 
  ภิญโญ  ผลไธสง 

 
ธรรมชาติแสนสวย    มากดว้ยสัตวป่์านานา 

ตน้ไม ้ภูเขา ธารา   ดอกไมง้ามตา  ดูน่าช่ืนชม 
  เด็กดีรักธรรมชาติ   รักความสะอาด เป็นท่ีนิยม 

คุณครูก็ช่ืนชม    เราสุขสมชมธรรมชาติเอย 
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ภาพการปฏิบัติกจิกรรมด้วยชุดกจิกรรมสร้างสรรค์                                                                             
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL)  

เพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคม ส าหรับเด็กอนุบาลช้ันปีที ่2 
 

กจิกรรมที ่1  ภาพสวยด้วยสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กระดาษชาร์ทเทา - เขา  ขนาด  16  x  25  น้ิว 

ทีม่า : ภิญโญ  ผลไธสง.  2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 
ทีม่า : ภิญโญ  ผลไธสง.  2557 
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ภาพที ่3 ครูสาธิตการบริหารสมอง 
ทีม่า : ภิญโญ  ผลไธสง.  2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 ครูอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรม 
ทีม่า : ภิญโญ  ผลไธสง.  2557 
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ภาพที ่5 เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรม 
ทีม่า : ภิญโญ  ผลไธสง.  2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 เด็กน าเสนอผลงานกลุ่ม 
ทีม่า : ภิญโญ  ผลไธสง.  2557 
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ภาพที ่7  ครูและเด็กร่วมกนัสรุปผลงาน 
ทีม่า : ภิญโญ  ผลไธสง.  2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 ผลงานของเด็ก 
ทีม่า : ภิญโญ  ผลไธสง.  2557 
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