
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรม  PLC  
 1.  อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 7.  ผศ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์  ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
 5.  อาจารย์ต้นสาย แก้วสว่าง อาจารย์กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
 2.  อาจารย์ ดร.ก าธร ไพจิตต์ ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 8.  ผศ. ดร.จรินทร์ งามแม้น อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 15. อาจารย์จารุพันธ์ พ่ึงรัตน์ อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 17. อาจารย์มุกดารัศมิ์ ค าปา อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 18. อาจารย์เมธาวี นิยมสุข อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 11. อาจารย์สุธิดา ปรีชานนท์ อาจารย์กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการศึกษา 
 16. อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ประธานกลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา  
 14. อาจารย์สมถวิล คัมมกสิกิจ อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
 3.  ผศ.เสาวรส ชูศรี อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 4.  อาจารย์ธนกฤต สาขะจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 9.  อาจารย์กิตติภา หิมพานต์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 10. อาจารย์สุวรรนีย์ ธุระแพง อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา 
 19. อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม ประธานสาขาวิชาพลศึกษา 
 12. อาจารย์ ดร.สารัช ดีงาม อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา 
 13. อาจารย์ภานุ สุวรรณสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา 
 6.  อาจารย์พงษ์พันธ์ พันธ์พงศ ์ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา 
 20. นางคณิตา กังใช่ง้วน นักวิชาการศึกษา 
 21. นางสาวอนงค์ มูลสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา 
 

วิทยากร  กิจกรรม PLC เรื่อง  ทักษะ EF กับครูครุศาสตร์ 
 1.  ผศ.วิจิตรา เงินบาท อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 2.  ผศ.รักตวรรณ ศิริถาพร อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

สถานที่  วัน  เวลา   
 วันที่  23  มกราคม  2563  เวลา  11.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า  (417)  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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เร่ิมกิจกรรม PLC เวลา 11.30 น. 
 อาจารย์ ดร.อนงค์  สระบัว  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม PLC และประชาสัมพันธ์ข้อมูล 2  เรื่อง คือ  
1) การประชุมคุรุศึกษา  2) การพิจารณาข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ  และกล่าวขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา  เงินบาท  ทักทาย และน ากิจกรรม “แนะน าตัว”  โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับลูก
บอลแล้วยื่นไปข้างหน้า  บอกชื่อตัวเอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมแนะน าตัว 

 กิจกรรมต่อมาคือ  กิจกรรมปรบมือ  โดยปรบมือระดับประถมและระดับมัธยม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ปรบมือ  เพ่ิมจ านวน 1  ครั้ง เช่น   วิทยากรบอกว่า  ปรบมือ  2  ครั้ง   ผู้เข้าร่วมปรบมือ  3  ครั้ง 
      วิทยากรบอกว่า  ปรบมือ  3  ครั้ง  ผู้เข้าร่วมปรบมือ  4  ครั้ง  
 2.  ปรบมือ  ลดจ านวน เช่น   วิทยากรบอกว่า  ปรบมือ  5  ครั้ง  ผู้เข้าร่วมปรบมือ  4  ครั้ง 
    วิทยากรบอกว่า  ปรบมือ  2  ครั้ง  ผู้เข้าร่วมปรบมือ  1  ครั้ง 
 3.  ปรบมือ ตามจ านวนขาของสัตว์ เช่น   วิทยากรบอกว่า  ช้าง   ผู้เข้าร่วมปรบมือ  4  ครั้ง 
    วิทยากรบอกว่า  ไก ่   ผู้เข้าร่วมปรบมือ  2  ครั้ง 
 4.  กิจกรรมก าแบ  พร้อมท่าประกอบ ดังนี้  มือซ้ายแบ  ขวาก าบนมือซ้าย  มือซ้ายคว่ า  มือขวาแบ  มือ
ซ้ายก า  มือขวาคว่ า  สลับกัน  พร้อมร้องเพลงประกอบ 
 5.  ปรบมือตามความจริง  สิ่งที่วิทยากรพูดเป็นจริงให้ปรบมือ  เช่น 
  *  คนมีขา  ปรบมือ  2  ครั้ง 
  *  หมามีหู  ปรบมือ  2  ครั้ง 
  *  งูมีปีก    ไมป่รบมือ   
  *  แมวมีหาง  ปรบมือ  2  ครั้ง 
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กิจกรรมก าแบ 

 
 6.  วิทยากรตั้งประเด็นค าถามว่า  จากกิจกรรมเกิดการเรียนรู้เรื่องใดบ้าง   
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เสนอความคิดเห็น  สรุปได้ดังนี้ 
  1.  กิจกรรมท าให้มีสมาธิ  มีสติ 
  2.  เป็นกระบวนกระตุ้นสมองซีกซ้าย  และซีกขวา 
  3.  เกิดการสังเกตและการจดจ่อกับสิ่งที่ท า  จ าจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
  4.  เกิดความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด  การตัดสินใจอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
  5  เกิดการวางแผนว่ากิจกรรมใดที่เราท าไม่ได้  เราก็จะไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
  6  ได้เห็นกระบวนการของวิทยากรว่ามีเทคนิคใดบ้าง  เกิดความคิดที่หลากหลาย  กระบวนการคิดที่
ต้องคิดให้ทัน  คิดให้เร็ว 
  วิทยากรกล่าวเสริมถึงการน ากิจกรรมไปใช้กับนักศึกษา  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ Active 
Learning  เป็นส่วนหนึ่งของ EF ซึ่งเป็นกระบวนการท างานของสมอง 



4 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : มกราคม พ.ศ. 2563   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักตวรรณ  ศิริถาพร  เล่าถึงคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  เข้ารับการอบรม
ทักษะ EF  ร่วมกับสถาบันรักลูก  มีการท างานร่วมกับ สสส. ในการอบรมครูปฐมวัย 38 แห่ง  ต่อจากนั้น  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์รักตวรรณ  ศิริถาพร  ชวนคุยในประเด็นดังนี้ 
 ประเด็นที่  1  โลกในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร   
 ผู้เข้าร่วม PLC เสนอความคิดเห็นดังนี้ 
  -  โลกมีการเปลี่ยนแปลง  เชื้อไวรัสก าลังแพร่ระบาด  และเกิดสายพันธุ์ใหม่ 
  -  สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป  ฝุ่น PM25  
  -  เด็กมีความแตกต่างจากสมัยก่อน เด็กกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักตวรรณ  ศิริถาพร  อธิบายวิธีการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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 12.05  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30  น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา  เงินบาท  เริ่มกิจกรรม  “พาลูกบอลส่งกลับบ้าน”  มีขั้นตอนและ
กติกา  ดังนี้ 
 1.  ร้องเพลงปรบมือ  พร้อมท่าประกอบ  ปรบมือ/ปรบไหล่ 
 2.  บอกกฎกติกา  ดังนี้ 
 2.1  ให้สมาชิกนับ 1 และ 2 แล้วแบ่งเป็น 2 ฝั่ง  ฝั่งซ้ายนับ  1  ฝั่งขวานับ  2 
 2.2  แจกเชือกคนละ 1 เส้นให้แต่ละคน  มือขวาจับปลายเชือกของเรา  มือซ้ายจับปลายเชือกของ
เพ่ือน   
 2.3  สมาชิกในกลุ่มน าเชือกมาประสานกัน  เพื่อน าลูกบอลวางบนเชือก  แล้วเอาไปใส่ตะกร้า ครั้งละ
1  ลูก 
 2.4  ลูกบอลแต่ละลูก  คะแนนต่างกัน  ลูกบอลลูกใหญ่ 1 คะแนน  รองลงมาก 2, 3, 4 และ 5 
คะแนน (ลูกปิงปองเล็กสุด) 
 2.5  ใช้เวลาในการน าลูกบอลไปใส่ตะกร้า 10 นาที 
 3.  ผลการจัดกิจกรรม  วิทยากรแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 9 คน  ผู้บันทึกสังเกตผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตั้งใจร่วมมือ  ร่วมคิดและลงมือท าร่วมกัน  ในขณะที่ท าเมื่อเกิดความผิดพลาดก็เริ่มท าใหม่  เช่น 
เมื่อน าลูกบอลมาใส่ตะกร้าแต่ลูกบอลหล่นก่อน  ได้ยินเสียงค าว่า “โอ้ ! เสียดาย เราเริ่มกันใหม่ จะท าอย่างไรให้
ไม่ตก” ทั้ง 2 กลุ่ม  เกิดการแข่งขัน  เมื่อกลุ่มใดใส่ลูกบอลลงตะกร้า จะได้ยินเสียง  “เฮ้ และปรบมือ”  เสียง
ดังกล่าวเป็นแรงกระตุ้นให้กลุ่มข้างๆ ต้องเร่งท าให้ทัน 
 วิทยากรท าหน้าที่กระตุ้นและคอยก าชับให้สมาชิกปฏิบัติตามกติกา “มือขวาถือปลายเชือกของเรา มือซ้าย
ถือปลายเชือกของเพ่ือน”  พร้อมบอกเวลาว่าเหลือเวลาอีกกี่นาที 
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บรรยากาศการลงมือท ากิจกรรม  กลุ่ม 1 
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บรรยากาศการลงมือท ากิจกรรม  กลุ่ม 2 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา  เงินบาท  แจกกระดาษ  “องค์ประกอบแต่ละด้านของ EF”  ให้ผู้เข้าร่วมแต่
ละคนเขียนผลจากการร่วมกิจกรรมลงในกระดาษ  ต่อจากนั้นให้แต่ละคนเข้ารวมกลุ่มเดิม  แล้วแลกเปลี่ยนพูดคุย
พร้อมส่งตัวแทนน าเสนอ 
 

องค์ประกอบแต่ละด้านของ EF 
 

กลุ่มทักษะพื้นฐาน 
ความจ าเพื่อใช้งาน 
Working Memory 

การยั้งคิดไตร่ตรอง 
Inhibitory Control 

การยึดหยุ่นความคิด 
Shift/Cognitive Flexibility 

 
 
 

 

  

กลุ่มทักษะก ากับตัวเอง 
การจดจ่อใส่ใจ 

Focus/Attention 
การควบคุมอารมณ์ 
Emotional Control 

การติดตามประเมินตนเอง 
Self - Monitoring 

 
 
 

 

  

กลุ่มทักษะปฏิบัติ 
การริเริ่มและลงมือท า 

Initiating 
การวางแผนจัดระบบด าเนินการ 

Planning and Organizing 
การมุ่งเป้า 

Goal-directed Persistence 
 
 
 

 

  

 

 ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ  เริ่มจากกลุ่มที่  2  อาจารย์ ดร.สารัช  ดีงาม  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอด้วยดังนี้ 
 1.  ในขณะที่ปฏิบัติ  เกิดข้อผิดพลาดก็น าข้อผิดพลาดมาแก้ไข 
 2.  การยั้งคิด  ไตร่ตรอง  จากข้อผิดพลาดมานั่งคิด  วางแผนว่าใครจะท าอะไร  โดยท าตามหน้าที่ของตน  
มีการคุยและแชร์ความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่ม 
 3.  การจดจ่อใส่ใจ  โดยจดจ่อที่ลูกบอลและตะกร้า 
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 4.  การควบคุมอารมณ์  ทุกคนมีความตั้งใจไม่มีใครอารมณ์เสีย  เป็น “อีกหนึ่งของการประสบ
ความส าเร็จ กลุ่มเรา ใจเย็น” 
 5.  เราจะไม่โทษกันว่า  ใครท าหล่น  แต่เริ่มจากการลงมือท า  มีการคิดวิเคราะห์ เพ่ือไปสู่เป้าหมาย  โดย
ท าตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแทนกลุ่ม 1  น าเสนอ 
 
 กลุ่มท่ี 1  อาจารย์ต้นสายออกมาน าเสนอสรุปได้ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 ความสามารถของการน าประสบการณ์เก่าและประสบการณ์ใหม่มาใช้  โดยการวางแผนร่วมกัน   
 มีการควบคุมตนเอง  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกัน  มีการปรับแผนการท างานร่วมกัน  ทุกคนมีสมาธิ
จดจ่อ  ใส่ใจ  เมื่อกลุ่มอ่ืนประสบความส าเร็จ  ก็มีผลต่อกลุ่มของตน  เมื่อมีการแข่งขันก็จะมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นใน
การท ากิจกรรม  มีแผนการด าเนินการ  ภายในเวลาจ ากัด  โดย “ลงมือท า” ทันที  เมื่อเจอปัญหาและไม่ส าเร็จก็
เปลี่ยนวิธีการใหม่จนประสบความส าเร็จไปสู่เป้าหมาย  การท างานต้องมีความมุ่งมั่นสู่การท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแทนกลุ่ม 2  น าเสนอ 
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ข้อสรุป  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา  เงินบาท  ให้ข้อสรุปว่า  หากเราน ากิจกรรมไปใช้กับนักศึกษา  โดยนักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบัติ  โดยการเล่น  ให้เรียนรู้ผ่านการลงมือท า  นักศึกษาต้องได้รับโอกาสในการฝึก 
 

 ผู้เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบแต่ละด้านของ EF 
กลุ่มทักษะพื้นฐาน 

ความจ าเพื่อใช้งาน 
Working Memory 

การยั้งคิดไตร่ตรอง 
Inhibitory Control 

การยึดหยุ่นความคิด 
Shift/Cognitive Flexibility 

1. ความจ าในอดีต 
2 เกิดการจ าตั้งแต่บอกกติกา 
3. เกิดความจ าขณะที่วิทยากร 
    ทบทวนคะแนนของลูกบอล 
4. จ าคะแนนของลูกบอลแต่ละลูก 
5. คิดตอนกิจกรรม 
6. จ าวิธีการลงมือท า การประสาน 
    เส้นด้าย 
7. ในครั้งท่ี 2 จ าวิธีการเคลื่อนย้าย 
    ลูกบอล  การใช้เชือก  การย้าย 
8. ได้รูปแบบในการใช้งานจริงได้ 
  แล้ว 
 
 
 

- เกิดข้ึนเมื่อลองผิดลองถูก 
  หลังจากลูกบอลตก 
- ใช้วิธีการเดิมยังใช้ไม่ได้ผล 
- คิดวางแผนการท างาน 
- คาดคะเน  การวางลูก 
- เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในครั้งแรก 
- ทบทวนเงื่อนไขในกลุ่ม 
- ควบคุมตามสถานการณ์ 
- หยุดท า หยุดพูด 
- เกิดขณะวางแผนใคร่ครวญใน 
  การเลือกขนาดของลูกบอล 

เกิดข้ึนเมื่อ 
- รักษากติกา  แต่ยืดหยุ่นวิธีการ 
- หาวิธีการ 
- การวางแผนก่อนที่จะเริ่ม 
- ปรับแผน 
- เวลาที่ต้องปรับเชือกให้สัมพันธ์ 
  กับเพ่ือนในกลุ่ม เพ่ือให้เชือก  
  ผสานเป็นฐานให้ลูกบอลอยู่ 
- การยอมรับฟังความเห็นของ 
  สมาชิกในกลุ่มในการจับเชือก 
- หลังจากพลาด 
- ปรับวิธีการเพ่ือให้สามารถพา 
  ลูกบอลไปถึงจุดหมาย 
- การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 
  ต้องปรับตามความคิดของ 
  บุคคลอื่น 
- เกิดข้อผิดพลาดและวางแผน 
  ใหม่ 
- มีการปรับแผนการตามขนาด 
  ของลูกบอล เช่น ตัวอย่าง 
  ความตึงของเส้นเชือก 
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กลุ่มทักษะก ากับตัวเอง 
การจดจ่อใส่ใจ 

Focus/Attention 
การควบคุมอารมณ์ 
Emotional Control 

การติดตามประเมินตนเอง 
Self - Monitoring 

- ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจ 
- การน าลูกบอล ตอนเดินประคอง 
  ไม่ให้ตก 
- ต้องมองเชือกที่ตนเองถืออย่าให้ 
  ห่างเพราะจะท าให้ลูกบอลตก  
- เกิดข้ึนช่วงที่เราจะน าลูกบอลจาก 
  จุดเริ่มต้นไปให้ถึงจุดหมาย 
- ตั้งใจท างาน 
- การตั้งใจมองให้เชือกสามารถ 
  เลี้ยงลูกได้ 
- ขณะเอาลูกบอลไปใส่ตะกร้า 
- จดจ่อกับลูกบอลที่อยู่บนเชือกให้ 
  นิ่งที่สุด 
- ตอนถือเชือกเดือน 
- มีสมาธิขณะก าลังปฏิบัติ 

- ใจเย็น ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
- ไม่โกรธกัน 
- เวลาที่บอลตกต้องไม่รู้สึก 
  หงุดหงิด 
- ขณะเดิน หลังจากลูกบอลตก 
- ควบคุมอารมณ์ขณะเคลื่อนย้าย 
  ลูกปิงปองเพราะมือแต่ละคนยัง 
  ไม่นิ่ง 
- ท าอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่โมโหเมื่อ 
  ไม่ประสบความส าเร็จ 
- ตั้งสติอย่างยั้งคิด 
- ขณะที่พูดคุยและใช้สมาธิในการ 
  น าลูกบอลไปใส่ตะกร้า 
- ควบคุมสมาธิในการก้าวเดิน 
- ควบคุมสมาธิในการดึงเชือก 
- ควบคุมสมาธิจากเสียงรบกวน 
- ตอนพลาด 
- ควบคุมอารมณ์ไม่รีบร้อน 
 

- ส าเร็จตามเวลา   
- ทบทวนเมื่อผิดพลาด 
- ทุกครั้งที่เริ่ม และขณะเดิน 
- นับลูกบอล 
- การร่วมมือกับบุคคลอ่ืนดี 
  เพียงใด 
- จะต้องปรับปรุงอย่างไร 
- บางครั้งมีการเคลื่อนไหวเกิด 
  ผิดพลาด 
- เช็คว่าได้ผลหรือไม่ และเรามี 
  ข้อผิดพลาดหรือไม่ 
- ครั้งแรกที่ผิดพลาดในการท า 
  ลูกบอลหล่น 
- เสร็จกระบวนการ 
- มีการสังเกตว่าการปฏิบัติแบบ 
  ไหนเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุด 
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กลุ่มทักษะปฏิบัติ 
การริเริ่มและลงมือท า 

Initiating 
การวางแผนจัดระบบด าเนินการ 

Planning and Organizing 
การมุ่งเป้า 

Goal-directed Persistence 
- ช่วยกันสานความคิด 
- ครั้งแรกเกิดข้อผิดพลาด 1 ครั้ง 
- จับเชือก 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ลงมือท าตามความเห็นของบุคคล 
  อ่ืน 
- ประสานงานแต่ละคน 
- การเริ่มสานเชือก 
- ลองลงมือผิดแล้วปรับแก้ไข 
- เริ่มลงมือท า 
- หาแบบที่ปรับไปตามสิ่งที่อาจจะ 
 เป็น 
 
 

- มีการวางแผนหาวิธีการ 
- แรก ก่อนการตักลูกบอล 
- วางแผนก่อนท ากิจกรรมว่าจะจับ 
  เชือกอย่างไร  และทุกคนมือต้อง 
  นิ่ง 
- มีการวางแผนด าเนินการร่วมกัน 
- ท าเป็นช่วงจังหวะไปพร้อมๆ กัน 
- เริ่มจากการสร้างอุปกรณ์ในขณะ 
  ขนย้าย 
- คิดวิเคราะห์ 
- วางแผนในการวางเชือก จากการ 
  ท าเป็นตารางมาเป็นร้อยเชือก 
- คิดวิเคราะห์งาน 
- ตอนคิดแผน ตอนเริ่มเอาลูกไหน 
  ก่อน 
- มีการวางแผนขณะปฏิบัติ 
  กิจกรรม 
 

- เลือกคะแนนสูงก่อน 
- การเลือกลูกบอล 
- Try agiare ของลูกคะแนนมาก 
- เริ่มจากลูกเล็กท่ีมีคะแนน 
  มากกว่า 
- ต้องมีการยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลง 
  ตามความสามารถ 
- จุดหมายเอาบอลใส่ตะกร้า 
- น าลูกบอลไปสู่เป้าหมาย 
- เริ่มจากคะแนนมากไปหาน้อย 
- ตั้งเป้าหมาย  
– มุ่งม่ันให้ท าได้คะแนนสูงสุด 
- มุ่งม่ันว่าท าได้ 
- มุ่งเป้า 
- เลือกคะแนนที่สูง 

 
 จากองค์ประกอบแต่ละด้านของ EF ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์ทักษะแต่ละด้านจากสภาพการณ์
จริงได้อย่างชัดเจน 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา  เงินบาท ชวนคุย “จะท าอย่างไรให้เด็กคิดเป็นกระบวนการสู่มุ่งเป้าหมายของ
ชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย เป็นการท างานของสมอง ฝึกการคิดอย่างเป็นกระบวนการ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  พร้อมอธิบายตามเอกสารถอดรหัส
ความส าคัญของ EF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปิดประชุม  เวลา 13.15 น. 

   นางคณิตา กังใช่ง้วน ผู้พิมพ์สรุปรายงานการประชุม 
   ผศ.วรลักษณ์   กรรณวัฒน์ ผู้บันทึกและตรวจทานรายงานการประชุม 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

 

1.  องค์ความรู้ทักษะ  EF 
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2.  กิจกรรมเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 1)  กิจกรรมแนะน าตัวเอง 
 1วัตถุประสงค์   1.  ละลายพฤติกรรม 
 วิธีด าเนินกิจกรรม 2.  แนะน าชื่อ – นามสกุล 
 1.  จับลูกบอลแล้วยื่นไปข้างหน้า  บอกชื่อตนเอง 
 2.  ยื่นลูกบอลไปข้างหน้า  บอกชื่อตนเอง 
 2)  กิจกรรมปรบมือ  ระดับประถมและมัธยมศึกษา 
 วัตถุประสงค์    
 1.  เตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม 
 2.  เพื่อกระตุ้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความพร้อม 
 3.  เพื่อฝึกสมาธิ 
 วิธีด าเนินกิจกรรม 
 1.  ปรบมือ เพิ่มจ านวน 1  ครั้ง เช่น   วิทยากรบอกว่า ปรบมือ 2  ครั้ง   ผู้เข้าร่วมปรบมือ  3  ครั้ง 
      วิทยากรบอกว่า ปรบมือ 3  ครั้ง  ผู้เข้าร่วมปรบมือ  4  ครั้ง  
  2.  ปรบมือ ลดจ านวน เช่น   วิทยากรบอกว่า ปรบมือ 5  ครั้ง  ผู้เข้าร่วมปรบมือ  4  ครั้ง 
     วิทยากรบอกว่า  ปรบมือ  2  ครั้ง  ผู้เข้าร่วมปรบมือ  1  ครั้ง 
  3.  ปรบมือ ตามจ านวนขาของสัตว์ เช่น วิทยากรบอกว่า ช้าง   ผู้เข้าร่วมปรบมือ  4  ครั้ง 
       วิทยากรบอกว่า  ไก ่   ผู้เข้าร่วมปรบมือ  2  ครั้ง 
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 3)  กิจกรรมก าแบ  
  วัตถุประสงค์ 
  1.  กระตุ้นสมองซีกซ้ายและซีกขวา 
  2.  ฝึกสมาธิ 
  วิธีด าเนินกิจกรรม 
  1.  เนื้อเพลงอึ่งอ่าง 
   อ่ึงอ่างมันนั่งข้างโอ่ง  มานั่งหลังโก่งจะคอยกินมด  เด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปด   
   เด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปด  จะกลายเป็นมดอาหารอึ่งอ่าง 
  2.  ท าท่าประกอบ 
   มือซ้ายแบ ขวาก าบนมือซ้าย มือซ้ายคว่ า มือขวาแบ มือซ้ายก า มือขวาคว่ า สลับกัน  
พร้อมร้องเพลงประกอบ 
 
 4)  ปรบมือตามความจริง 
  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือฝึกสมาธิ 
  2.  เพื่อฝึกทักษะการฟัง 
  วิธีด าเนินการ 
  ปรบมือตามความจริง  สิ่งที่วิทยากรพูดเป็นจริงให้ปรบมือ  เช่น 
  *  คนมีขา  ปรบมือ  2  ครั้ง 
  *  หมามีหู  ปรบมือ  2  ครั้ง 
  *  งูมีปีก    ไมป่รบมือ   
  *  แมวมีหาง  ปรบมือ  2  ครั้ง 
 5)  กิจกรรมพาลูกบอลส่งกลับบ้าน 
  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อฝึกทักษะ  EF 
  2.  เพื่อฝึกการท างานร่วมกัน 
  อุปกรณ์ 
  1.  เชือก 
  2.  ลูกบอล 5 ขนาด  ที่มีความแตกต่างกัน 
  3.  ตะกร้า 
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รายงานผลการด าเนินงาน : มกราคม พ.ศ. 2563   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  วิธีด าเนินกิจกรรม 
 1.  ให้สมาชิกนับ 1 และ 2 แล้วแบ่งเป็น 2 ฝั่ง  ฝั่งซ้ายนับ  1  ฝั่งขวานับ  2 
 2.  แจกเชือกคนละ 1 เส้นให้แต่ละคน  มือขวาจับปลายเชือกของเรา  มือซ้ายจับปลายเชือกของ
เพ่ือน   
 3.  สมาชิกในกลุ่มน าเชือกมาประสานกัน เพ่ือน าลูกบอลวางบนเชือก แล้วเอาไปใส่ตะกร้า ครั้งละ 1  
ลูก 
 4.  ลูกบอลแต่ละลูก  คะแนนต่างกัน  ลูกบอลลูกใหญ่ 1 คะแนน  รองลงมาก 2, 3, 4 และ 5 คะแนน 
(ลูกปิงปองเล็กสุด) 
 5.  ใช้เวลาในการน าลูกบอลไปใส่ตะกร้า 10 นาที 
 
 สื่อ  วิเคราะห์องค์ประกอบแต่ละด้านของ EF 
 
  
   
 
 
 
 
 


