
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 12101)     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา                             เวลาทั้งหมด 17 ชั่วโมง 
เรื่อง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า                      เวลา 5 ชั่วโมง   
ผู้สอน นางสาวธนาภรณ์ ม่ิงค า                                          วันที่……………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ว 2.1 ป.2/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการน าวัสดุที่ใช้แล้ว 

                           กลับมาใช้ใหม ่
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ (K) 
 2. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่ออธิบายการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ถูกต้องตามข้ันตอน (P) 

3. สามารถน าความรู้การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (P) 
4. ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ (A) 

  
3. สาระการเรียนรู้ 
  การน าวัสดุมาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้แล้วอาจน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษท่ีใช้แล้วอาจน ามาท าเป็นจรวดจากกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ 
 
4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด บูรณาการท้องถิ่น “วัดดี ใกล้โรงเรียน” 

วัสดุหลายชนิดที่ถูกใช้งานแล้วสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ เราเรียกว่า รีไซเคิล (Recycle) โดยสามารถ
ท าได้หลายวิธี เช่น การน ากระดาษที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้กระดาษ เป็นต้น ซึ่งการน าวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่มีประโยชน์ต่อโลก เพราะท าให้ปริมาณขยะลดลง และช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้
เป็นอย่างดี บูรณาการท้องถิ่น จิตอาสาในการจัดการขยะบริเวณโรงเรียนและวัดบางกุฎีทอง โดยใช้หลัก 
3Rs (Reduce – Reuse and Recycle) 

 

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

- ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ 
- ลดปริมาณขยะ อันส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- ก าหนดหน้าที่ภายในกลุ่มให้
เหมาะสมตามความสามารถของ
สมาชิกภายในกลุ่ม 
- รู้จักเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสมกับภาระงานที่

- ใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาด
ในการจัดการขยะ 
- ผู้เรียนใช้เหตุผลในการ
วิเคราะห์หาข้อสรุป 
- วิเคราะห์ความสามารถของ
สมาชิก แล้วแบ่งหน้าที่ตาม
ความสามารถนั้น 

- วางแผนการท างานร่วมกัน
ภายในกลุ่มได้ส าเร็จตามเวลา
ที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
ก่อนเริ่มท างาน 
- ศึกษาความรู้ ความเข้าใจใน
งานที่ได้รับมอบหมายก่อนลง
มือปฏิบัติ 



 

 

มอบหมายอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

- ใช้หลักประชาธิปไตยเป็น
ผู้น า ผู้ตามท่ีดี มีเหตุผลในการ
ท างานร่วมกันภายในกลุ่ม 

บนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข 
เงื่อนไขความรู้ การแยกขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
เงื่อนไขคุณธรรม - ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม 

- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยการทิ้งขยะให้ถูกที่ 
- มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าพอเพียง มั่งมั่นในการท างาน มีความ
อดทน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

 
5. สมรรถนะส าคัญ 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร (รณรงค์ให้คนในท้องถิ่นช่วยกันรักษาความสะอาด โดยทิ้งขยะให้ถูกที่) 
 2) ความสามารถในการคิด (การให้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ) 
 3) ความสารถในการแก้ไขปัญหา (การจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs) 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน) 
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต) 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1) มีวินัย (มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยการทิ้งขยะให้ถูกท่ี) 
 2) ใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจเรียน สืบค้นหรือศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตามความสามารถของตนเอง) 
 3) มุ่งม่ันในการท างาน ให้บรรลุผลด้วยความสามารถของตนเอง 
 4) อยู่อย่างพอเพียง วิเคราะห์หาค าตอบอย่างมีเหตุผล วางแผนการท างานที่ได้รับมอบหมายได้
เหมาะสมกับความสามารถและวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีได้อย่างถูกต้อง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุเหลือใช้ 
 
8. รูปแบบและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

- รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 
 - รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ( The 5Es of Inquiry-Based 
Learning ) 
 



 

 

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)  

----------------------------------------------------------- ชัว่โมงท่ี 1-2 ----------------------------------------------------- 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)   
1) นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการน าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีตัวอย่างชิ้นงานต่าง ๆ ที่ใช้วัสดุ 

ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
2) ครูสนทนากับนักเรียนว่า “งานประดิษฐ์ที่นักเรียนดูจัดเป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นการน าวัสดุที่เหลือใช้ 

และหาง่ายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ข้างต้นสามารถจัดเป็นของเล่น  
ของใช้ และของประดับตกแต่งบ้าน” 

3) ครูน าบัตรภาพสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งประเด็นค าถามกระตุ้น 
ความสนใจนักเรียนว่า “สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ท ามาจากวัสดุอะไรบ้าง” โดยให้นักเรียนร่วมกัน 
อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด 

(หลักพอประมาณในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน คือ การ
น าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวัน ภาพที่สามารถหาได้ไม่ต้องใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อ การใช้เวลาในการสังเกตภาพ การตั้งจ านวนประเด็นค าถาม เหตุผลที่ดี เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ตอบค าถามได้ ความรู้ คือ นักเรียนต้องมีความรู้ เกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ คุณธรรม คือ ความมุ่งมัน่ในการเรียน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Explore)  

1) นักเรียนแต่ละคนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จากหนังสือ 
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด จากนั้น 
เขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจ าตัว เพื่อน าส่งครูท้ายชั่วโมง  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล) 

2) ครูตั้งประเด็นค าถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า “เราสามารถน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ 
อย่างไรบ้าง” โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาค าตอบ 
(แนวตอบ : สามารถท าได้หลายวิธี เช่น น ายางรถยนต์ที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้) 



 

 

3) ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 2 การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จากหนังสือ 
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
- ถุงพลาสติกใส 1 ถุง 
- กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า 1 ฉบับ 
- เศษผ้าเก่า 1 ผืน 
- ขวดพลาสติก 1 ขวด 

4) นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 6 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกิจกรรมที่ 2 การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 

5) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 2 การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ให้นักเรียนทราบ เพ่ือเป็น 
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตถุงพลาสติกใส เศษผ้าเก่า  
กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า และขวดพลาสติก  

6) นักเรียนแต่กลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่า “เราสามารถน าวัสดุที่ใช้แล้วเหล่านี้ กลับมาใช้ใหม่ 
ได้อย่างไรบ้าง” แล้วช่วยกันบันทึกผลลงในสมุด จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกวัสดุที่สังเกตมากลุ่มละ 
1 อย่าง แล้วช่วยกันออกแบบว่า จะน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร ตัวอย่าง เช่น 
ประดิษฐ์พู่เชียร์กีฬาจากถุงพลาสติก สานหมวกจากกล่องนม โดยให้ออกแบบลงในกระดาษที่ 
ครูแจกให้ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม) 

7) ครูคอยสังเกตและให้ค าแนะน าการท างานของแต่ละกลุ่ม จากนั้นครูย้ าเตือนนักเรียนก่อนหมดเวลาว่า ให้
นักเรียนน าผลงานที่ออกแบบไว้มาประดิษฐ์ หรือสร้างเป็นชิ้นงานในชั่วโมงต่อไป  

(พอประมาณในการเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเหตุผลในการระดมความ
คิดเห็นในการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การว่างแผนในการท างานและการออกแบบชิ้นงาน 
คุณธรรม คือ การแสดงความคิดเห็น โดยให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์) 

 

------------------------------------------------------------- ชั่วโมงที่ 3 ------------------------------------------------------ 

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
1) ครูน าตัวอย่างชิ้นงานประดิษฐ์แบบต่าง ๆ ที่ท าจากวัสดุที่หลากหลาย มาให้นักเรียนดู ตัวอย่าง 

ชิ้นงานประดิษฐ์ เช่น งานประดิษฐ์จากกระดาษ งานประดิษฐ์จากเศษไม้ งานประดิษฐ์จากผ้า  
เป็นต้น 

2) นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงท่ีผ่านมา โดยให้แต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อม  
และน าผลงานการออกแบบไว้จากชั่วโมงท่ีแล้ว มาประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงานตามที่แต่ละกลุ่ม 
ออกแบบไว้ 

3) เมื่อทุกกลุ่มประดิษฐ์ชิ้นงานเสร็จ ครูสุ่มจับสลากเลือกนักเรียนทีละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนแต่ละ 
กลุ่มน าชิ้นงานที่ประดิษฐ์ โดยการออกแบบของแต่ละกลุ่ม ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้ง 
บอกประโยชน์จากการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการน าเสนอผลงาน) 

4) เมื่อทุกกลุ่มน าเสนอชิ้นงานเสร็จ ครูให้แต่ละกลุ่มน าชิ้นงานมาจัดแสดงไว้หน้าชั้นเรียน ให้เพ่ือน ๆ 
ได้ชื่นชมผลงาน และร่วมกันอภิปรายเสนอแนะข้อบกพร่อง 

5) นักเรียนแต่ละคนท ากิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 โดยตอบ 
ค าถามลงในสมุดประจ าตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 



 

 

(เหตุผลที่ดี การให้ข้อเสนอแนะกับชิ้นงานแต่ละกลุ่ม ความรู้ คือ นักเรียนต้องมีความรู้ เกี่ยวกับวัสดุ
เหลือใช้ คุณธรรม คือ การชื่นชมชิ้นงานของเพ่ือน) 

----------------------------------------------------------- ชัว่โมงท่ี 4-5 ------------------------------------------------------  

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) (ต่อ) 
1) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา 

ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ประโยชน์ของการน าวัสดุ หรือสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน จากนั้นช่วยกันเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ 
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม) 

2) เมื่อทุกกลุ่มท าเสร็จ ครูให้แต่ละกลุ่มเขียนชื่อกลุ่มตนเองมาใส่ไว้ในกล่องที่ครูเตรียมไว้ให้  
จากนั้นครูสุ่มจับสลากเลือกนักเรียนทีละกลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอข้อมูลที่ 
ค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการน าเสนอผลงาน) 

3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลเกี่ยวกับประโยชน์ของการน าวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมา 
ใช้ใหม่ 

(เหตุผลที่ดี การรวบรวมความคิด  ความรู้ คือ นักเรียนต้องมีความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของการน า
วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ คุณธรรม คือ ตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุ) 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
1) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  

และให้ความรู้เพ่ิมเติมจากค าถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง การน าวัสดุที่ใช้แล้ว 
กลับมาใช้ใหม่ ในการอธิบายเพิ่มเติม 

2) นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปสาระส าคัญประจ า บทที่ 2 การเลือกใช้วัสดุจากสมบัติของวัสดุ  
โดยเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ ลงในสมุดประจ าตัว จากนั้นท ากิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 2  
การเลือกใช้วัสดุจากสมบัติของวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 ลงในสมุดประจ าตัว 
หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 

3) นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา เพ่ือเป็นการวัดความรู้ 
หลังเรียนของนักเรียน 

4) นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน จากหนังสือ 
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ากระดาษ 
ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ แล้วน ามาสร้างเป็นชิ้นงานกลุ่มละ 1 ชิ้น 

5) เมื่อแต่ละกลุ่มท าเสร็จ ครูจับสลากชื่อกลุ่มท่ีจะออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมบอก 
วิธีการใช้ประโยชน์ และประโยชน์ของชิ้นงานที่สร้างขึ้น โดยครูให้ค าแนะน าและเสนอแนะ 
ส่วนที่บกพร่อง 

(พอประมาณ ในการมอบหมายงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับเวลา  ความรู้ คือ นักเรียนต้องมีความรู้ 
เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุจากสมบัติของวัสดุ) 

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
1) นักเรียนแต่ละคนดูตารางตรวจสอบตนเอง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2  

จากนั้นครูถามนักเรียนเป็นรายบุคคลตามรายการข้อ 1-5 เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้  
ความเข้าใจของนักเรียนหลังจากการเรียนจบบทที่ 2 การเลือกใช้วัสดุจากสมบัติของวัสดุ 



 

 

2) ครูตรวจสอบผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา  
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียน 

3) ครูตรวจสอบผลการท ากิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจ าตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
ป.2 เล่ม 2 

4) ครูตรวจสอบผลการท ากิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 2 การเลือกใช้วัสดุจากสมบัติของวัสดุ  
ในสมุดประจ าตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 

5) ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบค าถาม พฤติกรรมการท างานรายบุคคล  
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และจากการน าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

6) ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
7) ครูตรวจผลการท ากิจกรรมสรุปสาระส าคัญประจ า บทที่ 2 การเลือกใช้วัสดุจากสมบัติ 

ในสมุดประจ าตัว  
8) ครูตรวจชิ้นงาน/ผลงาน การสร้างชิ้นงานจากกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
9) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา 
3) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมที่ 2 การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
4) บัตรภาพสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
5) ตัวอย่างชิ้นงานประดิษฐ์แบบต่าง ๆ ที่ท าจากวัสดุที่หลากหลาย 
6) PowerPoint เรื่อง การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
7) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการน าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=T7vgAaFyeDg 
9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1) ห้องสมุด 
2) อินเทอร์เน็ต    

 



 

 

10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

รายการที่วัดและประเมินผล วิธีประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ความรู้ (K) 
- อธิบายการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ได้  

 
การตรวจตรวจ
แบบทดสอบ 

หลังเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 4 วัสด ุ

รอบตัวเรา 

 
ตรวจแบบทดสอบ 

หลังเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 4 วัสดุ 

รอบตัวเรา 

 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

2. ทักษะ / กระบวนการ (P) 
- ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ืออธิบายการน า
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ถูกต้อง
ตามข้ันตอน  
- สามารถน าความรู้การน าวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  

 
การประเมินผลการท า

กิจกรรม 

 
แบบประเมินผลการท า

กิจกรรม 

 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
- ตระหนักถึงประโยชน์ของการน า
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้  

การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 



 

 

บันทึกหลงัการสอน 

1.  ผลการจัดการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้…………………………………………………………………………………………………………...……………………... 

…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………... 
............................................................................................................................. ......................................... 
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………... 
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………... 

     ด้านทักษะกระบวนการ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………... 
............................................................................................................................. ......................................... 
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………...  
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………...  

     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์................................................................................................... ...................  
............................................................................................................................. ...........................................  
…………………………………….........………………………………………………………………………...……………………….……. 
........................................................................................................................................ ................................
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………….…….... 

 
 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

      ลงชื่อ....................................................... 
                 ( นางสาวธนาภรณ์  มิ่งค า ) 

                        ครูผู้สอน 
          .........../......................./................. 



 

 

 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    

ลงชื่อ.................................................. 
           (นายชัยณรงค์  แซ่ย่าง)  

        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    

ลงชื่อ.................................................. 
         (นางธรรมสรณ์ บัวสาย)  

              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง



 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า 
จงอธิบายการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณากับกิจกรรมที่นักเรียนท าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                          พอประมาณ 

 
 
 
 

   
              มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 

มิติด้านวัตถุ มิติด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านสิ่งแวดล้อม 



 

 

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการกับการจัดกาเรียนการสอน เรื่อง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า 

ค าชี้แจง ให้ผู้สอนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วกรอกคะแนน
ลงในช่องว่างในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง และบนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ตามเกณฑ์การประเมิน  

ที ่ ชื่อ - นามสกุล เศรษฐกิจพอเพียง 3
ห่วง 

บนพื้นฐาน 
2 เง่ือนไข 

รวมคะแนน 
(15 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1 2 3 1 2 
1.  เด็กชายชัยมงคล   นาคนางรอง        

2.  เด็กชายสรรค์ธร  ตรีโพชน ์        

3.  เด็กชายถิรายสุ ์ อยู่ยืน        

4.  เด็กชายกฤษณะ  คานภูม ี        

5.  เด็กชายกิตต ิ บานเย็น        

6.  เด็กชายอรรถนนท์  บุญผ่อง        

7.  เด็กชายวรวิทย ์ วรโยธา        

8.  เด็กชายนเรศ  สัมพันธ์        

9.  เด็กชายธนพัทน์  ทองศรี        

10.  เด็กชายชุติพงษ ์  พันนาม        

11.  เด็กชายทักษิณ วงศ์อินทร์ตา        

12.  เด็กชายวสุพล  อินทชาติ        

13.  เด็กชายธันวา  อยู่หอม        

14.  เด็กหญิงณัฐวรา   เอี่ยมสะอาด        

15.  เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นมาลัย        

16.  เด็กหญิงรษา  ซึ้งประเสริฐ        

17.  เด็กหญิงเทวิกา  มลิมา        

18.  เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุญใส        

19.          

20.          

 
   ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                      ............./.................../.............. 
 

 



 

 

เกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ห่วงที่ 1 ความพอเพียง อธิบายความพอเพียง 
 ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายความพอเพียง 
 2 ข้อ 

อธิบายความพอเพียง 
ได้ 1 ข้อ 

ห่วงที่ 2 ความมีเหตุผล อธิบายความมีเหตุผล 
ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายความมีเหตุผล 
ได้ 2 ข้อ 

อธิบายความมีเหตุผล 
ได้ 1 ข้อ 

ห่วงที่ 3 มีภูมิคุ้มกัน อธิบายการมีภูมิคุ้มกัน 
ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายการมีภูมิคุ้มกัน 
ได้ 2 ข้อ 

อธิบายการมีภูมิคุ้มกัน 
ได้ 1 ข้อ 

เงื่อนไขท่ี 1 ความรู้ อธิบายความรู้ที่ต้องใช้
ในการจัดท าชิ้นงานได้

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

อธิบายความรู้ที่ต้องใช้
ในการจัดท าชิ้นงานได้ 

อธิบายความรู้ที่ต้องใช้
ในการจัดท าชิ้นงานได้

เล็กน้อย 
เงื่อนไขท่ี 2 คุณธรรม อธิบายคุณธรรมที่ต้องมี

ในการจัดท าชิ้นงานได้
อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายคุณธรรมที่ต้องมี
ในการจัดท าชิ้นงานได้ 

2 ข้อ 

อธิบายคุณธรรมที่ต้องมี
ในการจัดท าชิ้นงานได้ 

1 ข้อ 
 

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12-15 ด ี
8-11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
 



 

 

แบบสรุปคะแนนการปฏิบัติกิจกรรม 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินการท างานของนักเรียน และกรอกคะแนนลงในช่องท่ีก าหนดไว้ 

 
ล าดับที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

ใบงานที่ 27 
(10 คะแนน) 

 
รวม 

ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.  เด็กชายชัยมงคล   นาคนางรอง     
2.  เด็กชายสรรค์ธร  ตรีโพชน ์     
3.  เด็กชายถิรายสุ ์ อยู่ยืน     
4.  เด็กชายกฤษณะ  คานภูม ี     
5.  เด็กชายกิตต ิ บานเย็น     
6.  เด็กชายอรรถนนท์  บุญผ่อง     
7.  เด็กชายวรวิทย ์ วรโยธา     
8.  เด็กชายนเรศ  สัมพันธ์     
9.  เด็กชายธนพัทน์  ทองศรี     
10.  เด็กชายชุติพงษ์   พันนาม     
11.  เด็กชายทักษิณ วงศ์อินทร์ตา     
12.  เด็กชายวสุพล  อินทชาติ     
13.  เด็กชายธันวา  อยู่หอม     
14.  เด็กหญิงณัฐวรา   เอี่ยมสะอาด     
15.  เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นมาลัย     
16.  เด็กหญิงรษา  ซึ้งประเสริฐ     
17.  เด็กหญิงเทวิกา  มลิมา     
18.  เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุญใส     
19.       
20.       

 
ลงชื่อ ................................................ ผู้ประเมิน 
          ( นางสาวธนาภรณ์  มิ่งค า ) 
   วันที่ .........../........................../.................. 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือได้ 6 คะแนนขึ้นไป 

สรุป 
จ านวนคนที่ผ่านเกณฑ์ .......................... คน 
จ านวนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ .......................... คน 

 รวมทั้งหมด ........................... คน  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 - 10 ดีมาก 
7 - 8 ดี 
5 - 6 พอใช้ 

ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 



 

 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ 
             ตรงกับระดับคะแนน 

สมาชิกในกลุ่ม 
1. ชื่อ - นามสกุล ...........................................................................  ชั้น..............  เลขที่............ 
2. ชื่อ - นามสกุล ...........................................................................  ชั้น..............  เลขที่............  
3. ชื่อ - นามสกุล ...................................................................... .....  ชั้น..............  เลขที่............ 
4. ชื่อ - นามสกุล ...........................................................................  ชั้น..............  เลขที่............  
5. ชื่อ - นามสกุล ................................................................ ...........  ชั้น..............  เลขที่............ 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

รวม  

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                    ............./.................../.............. 
 
 

        เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้ 1 คะแนน 
 

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-15 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
 



 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ 
             ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที ่
ชื่อ–สกลุ 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอื่น 

การท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความมี
น้ าใจ 

การม ี
ส่วนร่วมใน

การ
ปรับปรุง 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.  เด็กชายชัยมงคล   นาคนางรอง                 
2.  เด็กชายสรรค์ธร  ตรีโพชน ์                 
3.  เด็กชายถิรายสุ ์ อยู่ยืน                 
4.  เด็กชายกฤษณะ  คานภูม ี                 
5.  เด็กชายกิตต ิ บานเย็น                 
6.  เด็กชายอรรถนนท์  บุญผ่อง                 
7.  เด็กชายวรวิทย ์ วรโยธา                 
8.  เด็กชายนเรศ  สัมพันธ์                 
9.  เด็กชายธนพัทน์  ทองศรี                 

10.  เด็กชายชุติพงษ ์  พันนาม                 
11.  เด็กชายทักษิณ วงศ์อินทร์ตา                 
12.  เด็กชายวสุพล  อินทชาติ                 
13.  เด็กชายธันวา  อยู่หอม                 
14.  เด็กหญิงณัฐวรา   เอี่ยมสะอาด                 
15.  เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นมาลัย                 
16.  เด็กหญิงรษา  ซึ้งประเสริฐ                 
17.  เด็กหญิงเทวิกา  มลิมา                 
18.  เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุญใส                 
19.                   
20.                   

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                    ............./.................../..............  
 



 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน 
 

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-15 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
 
 
 



 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม   

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ 
             ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที ่
ชื่อ–สกลุ 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอื่น 

การท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความมี
น้ าใจ 

การม ี
ส่วนร่วมใน

การ
ปรับปรุง 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1.  เด็กชายชัยมงคล   นาคนางรอง                 
2.  เด็กชายสรรค์ธร  ตรีโพชน ์                 
3.  เด็กชายถิรายสุ ์ อยู่ยืน                 
4.  เด็กชายกฤษณะ  คานภูม ี                 
5.  เด็กชายกิตต ิ บานเย็น                 
6.  เด็กชายอรรถนนท์  บุญผ่อง                 
7.  เด็กชายวรวิทย ์ วรโยธา                 
8.  เด็กชายนเรศ  สัมพันธ์                 
9.  เด็กชายธนพัทน์  ทองศรี                 

10.  เด็กชายชุติพงษ ์  พันนาม                 
11.  เด็กชายทักษิณ วงศ์อินทร์ตา                 
12.  เด็กชายวสุพล  อินทชาติ                 
13.  เด็กชายธันวา  อยู่หอม                 
14.  เด็กหญิงณัฐวรา   เอี่ยมสะอาด                 
15.  เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นมาลัย                 
16.  เด็กหญิงรษา  ซึ้งประเสริฐ                 
17.  เด็กหญิงเทวิกา  มลิมา                 
18.  เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุญใส                 
19.                   
20.                   

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                    ............./.................../.............. 



 

 

        เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน  

 

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-15 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 



 

 

แบบประเมินจิตวทิยาศาสตร์ 

ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนใช้หลักความพอเพียงประเมินจิตวิทยาศาสตร์ในการท างานกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวนการท างานของตนเองในการท างานเป็นทีม และการน าเสนอผลงานของเพ่ือนร่วมชั้น 

ที ่ ชื่อ – สกุล รายการประเมิน รวม 
(25 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
ข้อ 1  ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

1.  เด็กชายชัยมงคล   นาคนางรอง        
2.  เด็กชายสรรค์ธร  ตรีโพชน ์        
3.  เด็กชายถิรายสุ ์ อยู่ยืน        
4.  เด็กชายกฤษณะ  คานภูม ี        
5.  เด็กชายกิตต ิ บานเย็น        
6.  เด็กชายอรรถนนท์  บุญผ่อง        
7.  เด็กชายวรวิทย ์ วรโยธา        
8.  เด็กชายนเรศ  สัมพันธ์        
9.  เด็กชายธนพัทน์  ทองศรี        

10.  เด็กชายชุติพงษ ์  พันนาม        
11.  เด็กชายทักษิณ วงศ์อินทร์ตา        
12.  เด็กชายวสุพล  อินทชาติ        
13.  เด็กชายธันวา  อยู่หอม        
14.  เด็กหญิงณัฐวรา   เอี่ยมสะอาด        
15.  เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นมาลัย        
16.  เด็กหญิงรษา  ซึ้งประเสริฐ        
17.  เด็กหญิงเทวิกา  มลิมา        
18.  เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุญใส        
19.          
20.          

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                       ............./.................../.............. 

 

ข้อประเมิน 
1. ความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ 
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. ยินดีท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความมีระเบียบ รอบคอบ 

 



 

 

เกณฑ์การประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ระดับคุณภาพ 
1. ความสนใจให้รู้ 

1.1 ศึกษาค้นคว้าความองค์ความรู้ใหม่ 
1.2 ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น 
1.3 ชักถาม ฟัง อ่าน จดบันทึกด้วยความสนใจ 
1.4 ชอบการทดลอง พิสูจน์ในความรู้ใหม่ ๆ 

ปฎิบัติได้ 4 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 3 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 2 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 1 ข้อ 
ปฎิบัติไม่ได้เลย  

5 
4 
3 
2 
1 

ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
น้อย 
น้อยมาก 

2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.1 แสดงความคิดที่แปลกใหม่ 
2.2 มีความคิดที่ยืดหยุ่น  
2.3 คิดต่อยอดผลงานผู้อ่ืนได้ 
24 ออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ 

ปฎิบัติได้ 4 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 3 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 2 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 1 ข้อ 
ปฎิบัติไม่ได้เลย 

5 
4 
3 
2 
1 

ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
น้อย 
น้อยมาก 

3. ยินดีท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
3.1 ยินดีร่วมงานเมื่อผู้อื่นขอความช่วยเหลือ 
3.2 กระตือรือร้นในการท างานกลุ่ม 
3.3 รู้จักขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ

ผู้อื่น 
3.4 ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 

ปฎิบัติได้ 4 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 3 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 2 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 1 ข้อ 
ปฎิบัติไม่ได้เลย 

5 
4 
3 
2 
1 

ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
น้อย 
น้อยมาก 

4. ความรับผิดชอบ 
4.1 ท างานที่ได้มอบหมายตรงตามก าหนดเวลา 
4.2 ท างานที่ได้มอบหมายสมบูรณ์ตามก าหนด 
43 ยอมรับผลของการกระท าของตนไม่ว่าผลดีหรือ

ผลเสีย 
4.4 ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 

ปฎิบัติได้ 4 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 3 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 2 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 1 ข้อ 
ปฎิบัติไม่ได้เลย 

5 
4 
3 
2 
1 

ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
น้อย 
น้อยมาก 

5. ความมีระเบียบรอบคอบ 
5.1 มีการน าเอาหลาย ๆ วิธีมาใช้ในการตรวจสอบ

ในการหาค าตอบ 
5.2 มีความละเอียดถี่ถ้วนในการท างาน 
5.3 ท างานอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย 
54 มีการวางแผนในการท างนและจัดระบบงาน 

ปฎิบัติได้ 4 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 3 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 2 ข้อ 
ปฎิบัติได้ 1 ข้อ 
ปฎิบัติไม่ได้เลย 

5 
4 
3 
2 
1 

ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
น้อย 
น้อยมาก 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

21-25 ดีมาก 
16-20 ด ี
11-15 พอใช้ 
9-10 น้อย 
0-6 น้อยมาก 



 

 

แบบประเมินสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน  

ชื่อ.............................................................นามสกุล...........................................ชั้น...... .................เลขที่.............  

ค าชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วก าเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน รายการประเมิน (ตัวชี้วัด) ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

 
 
 
 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 

1.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
1.2 มีความสามารถในการถา่ยทอดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจของตนเองโดยใช้ ภาษาได้
อย่างเหมาะสม 

    

1.3 ใช้วิธกีารสื่อสารที่เหมาะสมมีประสทิธิภาพ     
1.4 เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความ
ขัดแย้ง ต่างๆ ได้ 

    

1.5 เลือกรับและไม่รับข้อมูลขา่วสารด้วยเหตุผล
และถูกต้อง 

    

สรุปผลการประเมิน     
 
 
 
2. ความสามารถในการคิด 

2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์     
2.2 ทักษะในการคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค์     
2.3 สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ     
2.4 มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้     
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกบัตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

    

สรุปผลการประเมิน     
 
 
 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

3.1 สามารแก้ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้     
3.2 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม 

    

3.3 แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ปัญหา 

    

3.4 สามารถตัดสินใจได้อยา่งเหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน     

 
 
 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

4.1 เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวยั     
4.2 สามารถท างานกลุ่มร่วมกบัผู้อื่นได้     
4.3 น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชวีติประจ าวัน     
4.4 จัดการปัญหาและความชัดแย้งไต้อย่าง
เหมาะสม 

    

4.5 หลักเส่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเอง 

    

สรุปผลการประเมิน     
 
 
 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม     
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี     
5.3 สามารถน าเทคโนโลยีไปไข้พัฒนาตนเอง     
5.4 ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้อยา่ง
สร้างสรรค์ 

    

5.5 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลย ี     
สรุปผลการประเมิน     

 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     ................/.................../............. 



 

 

 
 
 
 

           
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

13-15 ดีมาก 
10-12 ด ี
8-9 พอใช้ 

ต่่ากว่า 8 ปรับปรุง 
 

          เกณฑ์การให้คะแนน 
   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
  ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม ให้   0   คะแนน 
 



 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ 
             ตรงกับระดับคะแนน 

ชื่อ - นามสกุล...................................................................................................  ชั้น.................... เลขที่............ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
   กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้    
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียน 
   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา    
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียนจัด
ขึ้น 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต้อง     

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  
      มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบัติได้    
4.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม    
4.3 เชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง    
4.4 ตั้งใจเรียน    

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการท างาน 6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน    
8.2 รู้จักการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและ

โรงเรียน 
   

รวม    

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                     ................/.................../............. 
 

           
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

51-60 ดีมาก 
41-50 ด ี
30-40 พอใช้ 

ต่่ากว่า 30 ปรับปรุง 
 

          เกณฑ์การให้คะแนน 
   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า 

1. ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา ก าหนดเนื้อหาให้เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน/ตัวชี้วัด 
และเหมาะสมกับบริบท 

เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

- เรียงล าดับเนื้อหาให้
เชื่อมโยงกันจากง่ายไปยาก 
- เนื้อหามีความน่าสนใจและ
เป็นเนื้อหาที่อยู่ใกล้ตัว 

เวลา ก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา/วัยของผู้เรียน/
กิจกรรมที่ก าหนด 

- เพ่ือให้สอนได้เป็นล าดับ
ต่อเนื่อง ทันเวลา บรรลุ
ตัวชี้วัด 
- นักเรียนท าภาระงานได้
ทันเวลา มีประสิทธิภาพ 

- ก าหนดเวลาส ารอง กรณีมี
เหตุการณ์/อุปสรรคที่ท าให้
สอนไม่ตรงเวลาที่ก าหนด 

วิธีการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน/เวลาที่
ก าหนด/อุปกรณ์ที่มีอยู่/
แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น 

- เพ่ือให้นักเรียนได้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียน บรรลุตัวชี้วัด 
- เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างทั่วถึง 

- วางแผนก าหนดกิจกรรม
ให้เชื่อมโยง เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ/น่าสนใจ 
- เตรียมกิจกรรมส ารอง 
กรณีมีเหตุการณ์/อุปสรรค 
ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม 

แหล่งเรียนรู้ - ก าหนดแหล่งเรียนรู้ที่มีใน
ท้องถิ่น เหมาะที่จะไปเรียน 
- ก าหนดแหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยผู้เรียน/
ตัวชี้วัด/เวลา 

- เพ่ือให้ผู้เรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์ 
- เปลี่ยนบรรยากาศการ
เรียนให้น่าสนใจ 
- ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

- เตรียมแหล่งเรียนรู้ ให้
พร้อมใช้ ดูแลความ
ปลอดภัย 
- เตรียมกิจกรรมส ารอง 
กรณีไม่สามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ได้ 

สื่อ/อุปกรณ์ - ใช้สื่อ/อุปกรณ์ที่มีใน
ท้องถิ่นอย่างประหยัด 
- เลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน/เวลา/กิจกรรม/
ตัวชี้วัดที่ก าหนด/บริบทของ
ห้อง/จ านวนนักเรียน 

- เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย
และเร็วขึ้น บรรลุตัวชี้วัด 
- ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการใช้สื่ออุปกรณ์ 

- จัดเรียงล าดับการใช้สื่อให้
เชื่อมโยง 
- จัดเก็บให้เป็นระบบหยิบ
ใช้ได้ง่าย 
- ผู้สอนมีความช านาญการ
ใช้สื่ออุปกรณ์ 

การประเมินผล ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลไดเ้พียงพอกับ
ตัวชี้วัด เหมาะสมกับเวลา/

- ต้องการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุ
ตัวชี้วัด 

- ท าแบบประเมินให้
ครอบคลุมเนื้อหา/ตัวชี้วัด 
- แบบประเมินผลมีการ
ตรวจสอบ ปรับปรุง ให้มี



 

 

หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

วัยผู้เรียน และกิจกรรที่
ก าหนด 

- ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการใช้สื่ออุปกรณ์ 

ความเชื่อม่ัน เที่ยงตรงใน
การวัดและประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด 

ความรู้ที่ครู
จ าเป็นต้องมี 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การแยกขยะ และการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธี 
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. วิธีการสอนตามกระบวนการทดลอง วิธีการใช้อุปกรณ์ 

คุณธรรมของครู มีความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม อยู่อย่างพอเพียง  
มีความอดทน อุทิศตนเพ่ือศิษย์ มีจิตใจโอบอ้อมอารี ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกัลยาณมิตร
กับผู้เรียน 

 
2. ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้ 

หลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
- ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัด
ขยะ 
- ลดปริมาณขยะ อันส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- ก าหนดหน้าที่ภายในกลุ่มให้
เหมาะสมตามความสามารถ
ของสมาชิกภายในกลุ่ม 
-  รู้ จั ก เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ วั ส ดุ
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับ
ภาระงานที่มอบหมายอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

- ใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาด
ในการจัดการขยะ 
- ผู้เรียนใช้เหตุผลในการ
วิเคราะห์หาข้อสรุป 
- วิเคราะห์ความสามารถของ
สมาชิก แล้วแบ่งหน้าที่ตาม
ความสามารถนั้น 
- ใช้หลักประชาธิปไตยเป็น
ผู้น า ผู้ตามท่ีดี มีเหตุผลในการ
ท างานร่วมกันภายในกลุ่ม 

- วางแผนการท างานร่วมกัน
ภายในกลุ่มได้ส าเร็จตาม
เวลาที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
ก่อนเริ่มท างาน 
- ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย
ก่อนลงมือปฏิบัติ 

ความรู้ที่ต้องมี
ก่อนเรียน 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน าวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม ่การแยกขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

คุณธรรมของ
ผู้เรียน 

อยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติตนอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุผล ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
มุ่งม่ันในการท างาน มีความเพียรพยายาม ทุ่มเทในภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง 
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีลักษณะนิสัยที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ความมี
เหตุผล การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 

 



 

 

2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถ ุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ (K) มีความรู้ในการเลือก
และใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติกิจกรรม
อย่างเหมาะสม 
ประหยัดและคุ้มค่า 

มีความรู้ในการ
ปฏิบัติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม 

แลกเปลี่ยนความรู้
ภายในกลุ่ม 

ทักษะ (P) เลือกและใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่าง
เหมาะสม ประหยัด
และคุ้มค่า 

- ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายของ
กลุ่ม 
- รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนและมีส่วน
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุ่ม 

ปฏิบัติตนอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มี
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
ร่วมกันได้ โดยไม่
ท าลาย
สภาพแวดล้อม 

ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)  

เห็นความส าคัญของ
วัตถุต่าง ๆ ที่น ามาใช้ 
ต้องประหยัด และใช้
ให้คุ้มค่าที่สุด 

เห็นคุณค่าของการ
ปฏิบัติเป็นสมาชิกที่
ดีของกลุ่ม 

เห็นคุณค่าต่อการ
ด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตร่วมกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
เป็นมิตรกับผู้อื่น 

 

 

 


