
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 16101)     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินและซากดึกด าบรรพ์                           เวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมง 
เรื่อง การน าหินและแร่ไปใช้ประโยชน์                                 เวลา 2 ชั่วโมง   
ผู้สอน นางสาวธนาภรณ์ ม่ิงค า                                          วันที่……………………………………… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
  ว 3.2  ป.6/2   บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวันจากข้อมูลที่

รวบรวมได้ 
      
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     1) บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวันได้ (K) 
  2) สามารถปฏิบัติกิจกรรมการใช้ใช้ประโยชน์จากหินและแร่ของวัดบางกุฎีทองได้ (P) 
     3) ใฝ่เรียนรู้ และกระตือรือร้นในการเรียน (A) 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 หินเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่ง หินแบ่งออกตามกระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท คือ หิน
อัคนี หินตะกอน และหินแปร ซึ่งหินแต่ละประเภทจะมีลักษณะต่างกัน จึงน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ต่างกัน ส่วนแร่ หากจัดกลุ่มตามคุณสมบัติทางฟิสิกส์ จะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้  แร่ธาตุประเภทโลหะ แร่ธาตุ
ประเภทอโลหะ และแร่ธาตุประเภทเชื้อเพลิง 
 
4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด บูรณาการท้องถิ่น “วัดดี ใกล้โรงเรียน” 
     หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ในชีวิตประจ าวันใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น น้ าแร่มาท าเครื่องส าอาง ยาสีฟัน เครื่องประดับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน าหินมาใช้ใน
งานก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น บูรณาการท้องถิ่น การน าหินและแร่มาก่อสร้างประดิษฐานวิหารแก้วจตุรมุขของ
วัดบางกุฎีทอง ภายในมีพระพรหมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีโครงสร้างภายในเป็นเหล็ก ก่ออิฐ ปั้นปูน โดยใช้
ปูนต าจากเพชรบุรี ปิดทองท า ฝังอัญมณี แก้วนาคราช ประดับกระจกแก้วสี และเพชรชวารอฟกี มากกว่า 
100,000 เม็ด เพื่อประโยชน์กับพระพุทธศาสนา 
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การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

- ก าหนดหน้าที่ภายในกลุ่มให้
เหมาะสมตามความสามารถของ
สมาชิกภายในกลุ่ม 
- รู้จักเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสมกับภาระงานที่
มอบหมายอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

- ใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาด
ในการเลือกวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง 
-  ผู้ เ รี ยน ใช้ เ หตุ ผ ล ในการ
วิเคราะห์หาข้อสรุป 
- วิเคราะห์ความสามารถของ
สมาชิก แล้วแบ่งหน้าที่ตาม
ความสามารถนั้น 
- ใช้หลักประชาธิปไตยเป็น
ผู้น า ผู้ตามที่ดี มีเหตุผลในการ
ท างานร่วมกันภายในกลุ่ม 

-  ก า ร ใ ช้ ส ถ า น ที่ อ ย่ า ง
ระมัดระวัง ดูแล รักษาความ
สะอาด เพ่ือบ ารุงรักษาศาสน
สถานใช้ใช้งานได้นาน  
- วางแผนการท างานร่วมกัน
ภายในกลุ่มได้ส าเร็จตามเวลา
ที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
ก่อนเริ่มท างาน 
- ศึกษาความรู้ ความเข้าใจใน
งานที่ได้รับมอบหมายก่อนลง
มือปฏิบัติ 

บนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข 
เงื่อนไขความรู้ ประเภทของหินและแร่ การน าหินและแร่มาใช้ประโยชน์ 
เงื่อนไขคุณธรรม - จิตส านึกในการอนุรักษ์ประดิษฐานวิหารแก้วจตุรมุข  

- มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเองและสังคม โดยการจัดการ
ขยะที่ดี ทิ้งขยะให้ถูกท่ี เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าพอเพียง มั่งมั่นในการท างาน มีความอดทน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
5. สมรรถนะส าคัญ 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร (การน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม) 
 2) ความสามารถในการคิด (การให้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ) 
 3) ความสารถในการแก้ไขปัญหา (การออกแบบและแก้ไขชิ้นงานให้เหมาะสม) 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน) 
 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต) 



 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1) มีวินัย (มีความรับผิดชอบต่อการท างาน ปรับปรุงแก้ไขงานอย่างสม่ าเสมอ ส่งงานตรงเวลา) 
 2) ใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจเรียน สืบค้นหรือศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตามความสามารถของตนเอง) 
 3) มุ่งม่ันในการท างาน ให้บรรลุผลด้วยความสามารถของตนเอง 
 4) อยู่อย่างพอเพียง วิเคราะห์หาค าตอบอย่างมีเหตุผล วางแผนการท างานที่ได้รับมอบหมายได้
เหมาะสมกับความสามารถและวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีได้อย่างถูกต้อง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 วาดรูปประดิษฐานวิหารแก้วจตุรมุขหรือพระพรหมองค์ใหญ่ 

8. รูปแบบและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
- รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 

 - รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ( The 5Es of Inquiry-Based 
Learning ) 
 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)  

----------------------------------------------------------- ชัว่โมงท่ี 1 ----------------------------------------------------- 

ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) ใช้เวลา 10 นาที 
 1) ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน และทบทวนเกี่ยวกับหิน และให้นักเรียนตั้งค าถามเก่ียวกับหินใน

ท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจ 
 2) ครูน าเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ และสมบัติของหินและแร่ โดยครูใช้ค าถามกระตุ้น

ความคิดของนักเรียน ดังนี้ 
    2.1 หินรอบตัวเรามีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันหรือเหมือนกัน อย่างไร 
    2.2 เราจะส ารวจและสะสมหินไว้ใช้ในการศึกษาได้อย่างไร 
 3) ให้นักเรียนเขียนค าตอบในกระดาษท่ีครูเตรียมให้ 
 (พอประมาณในการใช้ค าถามอย่างจ ากัดเพ่ือประหยัดเวลาและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  

มีเหตุผลในการตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น โดยให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ความรู้
เกี่ยวกับหินในท้องถิ่นของตนเอง) 

ขั้นส ารวจค้นหา (Explore) ใช้เวลา 20 นาที 
1) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ศึกษาวิธีท ากิจกรรมที่ 1 เรื่อง การส ารวจหินและแร่ 
2) ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายก่อนท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถามก่อนท ากิจกรรมดังนี้ 
  2.1 เมื่อจะศึกษาเรื่องหินและแร่ ลักษณะใดของหินและแร่ ที่สามารถสังเกตได้ (แนวการตอบ 

: สี เนื้อหิน ความวาว ความแข็ง รูปร่าง และขนาด) 
  2.2 เราเรียกนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหินและแร่ การเปลี่ยนแปลงของหินและ

แร่ ว่าอะไร (แนวการตอบ : นักธรณีวิทยา) 



 
 

  2.3 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไร (เพ่ือส ารวจ และศึกษาลักษณะของหินในท้องถิ่น 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของหิน และจัดจ าแนกหิน) 

 3) ให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรมที่ 1 เรื่อง การส ารวจหินและแร่ โดยให้แต่ละกลุ่มส ารวจและ
รวบรวมหินและแร่ในท้องถิ่น (แหล่งเรียนรู้ วัดบางกุฎีทอง) สังเกตหินและแร่ด้วยตาเปล่าและ
แว่นขยาย บรรยายลักษณะ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของหินและแร่ที่
รวบรวมได้ โดยครูดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด  

       (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม) 
    (พอประมาณในการก าหนดแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ความรู้มากขึ้น และเพียงพอต่อ

เวลาที่ก าหนด มีเหตุผลในการระดมความคิดเห็น เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การวางแผนในการ
ท างาน และแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ความรู้ คือ ลักษณะภายนอกของหิน คุณธรรม คือ การใช้
สถานที่อย่าระมัดระวัง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และไม่สงเสียงดังในวัดบางกุฎีทอง) 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) ใช้เวลา 30 นาที 
1) ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้อง 
2) ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากผลการท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถามหลังท ากิจกรรม 

ดังนี้ 
  2.1 หินและแร่ที่สังเกตแต่ละก้อนมีรูปร่างและลักษณะอะไรที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน
บ้าง (ยอมรับค าตอบของนักเรียน เช่น สีเหมือนกัน เนื้อหินหยาบหรือละเอียดเหมือนกัน 
ขนาดต่างกัน) 

  2.2 นักเรียนคิดว่าหินแต่ละก้อนที่มีลักษณะเหมือนกัน จะมีส่วนประกอบเหมือนกันหรือไม่ 
นักเรียนทราบได้อย่างไร (อาจมีส่วนประกอบเหมือนกันเนื่องจากมีสี เนื้อหิน ความแข็ง หรือ
ความวาว ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวเหมือนกัน) 

  2.3 นักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการจัดจ าแนกหินออกเป็นกลุ่ม ๆ (สี เนื้อหิน ความวาว ความแข็ง 
หรือขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

  2.4 นักเรียนจะจัดจ าแนกกลุ่มหินที่ศึกษาโดยใช้เกณฑ์อะไรได้อีกบ้าง (ยอมรับค าตอบของ
นักเรียน) 

  2.5 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการสังเกตและจัดจ าแนกหินในครั้งนี้ (หินมีรูปร่างลักษณะ
เนื้อหิน สี และองค์ประกอบแตกต่างกัน เกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดจ าแนกหินมีหลายอย่าง) 

  2.6 จากการสังเกตหินและแร่ นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าหินเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีความ
เป็นมาอย่างไร (ยอมรับค าตอบของนักเรียน) 

  2.7 เราใช้หินเหล่านี้ท าประโยชน์อะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ ผสมกับปูน ใช้ในการก่อสร้าง  
ท าเครื่องประดับตกแต่งสถานที่) 

3) ให้นักเรียนสรุปผลการท ากิจกรรมด้วยตนเองเกี่ยวกับการส ารวจและสะสมหินให้ได้ประเด็น
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

4) ให้นักเรียนระดมความคิดเพ่ือคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดหินแต่ละชนิดที่สังเกตและรวบรวมได้ 
รวมทั้งประโยชน์ของหินเหล่านั้น 



 
 

------------------------------------------------------------- ชั่วโมงที่ 2 ------------------------------------------------------ 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) ใช้เวลา 50 นาที  
1) ให้นักเรียนศึกษาการจัดจ าแนกหินและแร่ออกเป็นหมวดหมู่ ระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกพร้อม

ทั้งเขียนแผนภาพแสดงการจัดจ าแนกกลุ่มหินในท้องถิ่นลงในกระดาษฟลิปชาร์ตและน าเสนอ
ผลงานโดยการจัดป้ายนิเทศ  จัดท าเป็นชิ้นงาน 

2) ครูเล่าต านานประดิษฐานวิหารแก้วจัตุรมุขของวัดบางกุฎีทองให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนท า
กิจกรรมที่ 2 วาดภาพวิหารแก้วจัตุรมุขหรือพระพรหมองค์ใหญ่ ตามความถนัดของนักเรียน ลง
ในกระดาษท่ีครูแจกให้ 

 
 
 
 
 
 
 

(พอประมาณในการเลือกและใช้สื่อจากศาสนสถาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเหตุผลในการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี คือ  
การวางแผนในการท างานและการออกแบบชิ้นงาน คุณธรรม คือ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ประดิษฐานวิหารแก้วจตุรมุข โดยการใช้สถานที่อย่างระมัดระวัง ดูแล รักษาความสะอาด ) 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) ใช้เวลา 10 นาที 
1) ครูให้นักเรียนสรุปความรู้จากการส ารวจหินและแร่ 
2) ครูให้นักเรียนวาดภาพวิหารแก้วจัตุรมุขหรือพระพรหมองค์ใหญ่ 
3) ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบค าถาม พฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และจากการน าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินและซากดึกด าบรรพ์ 
2) วัสดุ-อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมที่ 1 เช่น กระดาษ A4  
3) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมที่ 2 เช่น กระดาษ A4 

9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) นอกห้องเรียน เช่น วัดบางกุฎีทอง 
3) ห้องสมุด 
4) อินเทอร์เน็ต  

วัดบางกุฎีทอง เป็นวัดมอญเล็กๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีพระพรหมองค์ใหญ่ที่สุดใน
โลก ถูกสร้างขึ้นโดย พระครูปทุมวรกิจ (หลวงพ่อช านาญ) เจ้าอาวาสวัด เป็นองค์ท้าว
มหาพรหมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและที่สุดในโลก กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 6.8 
เมตร ประดิษฐานในวิหารแก้วจัตุรมุข องค์พระพรหมมีโครงสร้างเหล็ก ก่ออิฐ ปั้นปูน โดยใช้ปูน
ต าจากเพชรบุรี ประดับกระจก ติดแก้วสี และเพชรสวารอฟสกี มากกว่า 100,000 เม็ด ด้วย
ฝีมือช่างจากเพชรบุรี การสร้างพระพรหมองค์ใหญ่เพ่ือประโยชน์กับพระพุทธศาสนา ในแต่ละ
วันจะมีประชาชนมากราบไหว้พระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองตลอดทั้งวัน 



 
 

10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
รายการที่วัดและประเมินผล วิธีประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ความรู้ (K) 
- บรรยายและยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของหินและแร่ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

 
การตรวจตรวจ
กิจกรรมที่ 1 

 
ตรวจแบบบันทึก

กิจกรรมที่ 1 

 
ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

2. ทักษะ / กระบวนการ (P) 
- สามารถปฏิบัติกิจกรรมการใช้
ประโยชน์จากหินและแร่ของวัดบาง
กุฎีทองได้ 

 
การประเมินผลการท า

กิจกรรมที่ 2  

 
แบบประเมินผลการท า

กิจกรรมที่ 2  

 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
- ใฝ่เรียนรู้ และกระตือรือร้นในการ
เรียน 

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 การน าหินและแร่มาใช้ประโยชน์ 
จงอธิบายการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณากับกิจกรรมที่นักเรียนท าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                          พอประมาณ 

 
 
 
 

   
              มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 

มิติด้านวัตถุ มิติด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านสิ่งแวดล้อม 



 
 

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการกับการจัดกาเรียนการสอน เรื่อง การน าหินและแร่มาใช้ประโยชน์ 

ค าชี้แจง ให้ผู้สอนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วกรอกคะแนน
ลงในช่องว่างในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง และบนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ตามเกณฑ์การประเมิน  

ที ่ ช่ือ - นามสกุล เศรษฐกิจพอเพียง 3
ห่วง 

บนพ้ืนฐาน 
2 เง่ือนไข 

รวมคะแนน 
(15 คะแนน) 

ระดับคณุภาพ 

1 2 3 1 2 
1.  เด็กชายธีรศักดิ ์ ภูสดแสง        
2.  เด็กชายมงคล  แหวนเพชร        
3.  เด็กชายนวัตร  สัมพันธ์        
4.  เด็กชายปริชญา  อินเมฆ        
5.  เด็กชายสรุิยาวุฒิ  อุดมผล        
6.  เด็กชายภณูภัทร  อาจภักด ี        
7.  เด็กชายเปรมมานะ  จันทะเกษ        
8.  เด็กชายสรวิศ  ตรีโพชน ์        
9.  เด็กชายทักษพล  พ่วงสุวรรณ        

10.  เด็กชายวันนพ  กุนเล็ง        
11.  เด็กชายพาลาดิน   มงคลฤกษ์        
12.  เด็กชายศุภกร  สุขเลศิ        
13.  เด็กชายณัฐพงษ ์ เพียรโคตร        
14.  เด็กหญิงเบญญาภา  กลขุนทด        
15.  เด็กหญิงณิชา  สนส ี        
16.  เด็กหญิงวิชญาพร  มาด ี        
17.  เด็กหญิงปนัดดา  เพิ่มพูล        
18.  เด็กหญิงธิดารัตน ์ จันทร์ทัศน ์        
19.  เด็กหญิงปณุฑริกา  สุทธิธนาลัย        
20.  เด็กหญิงญาดา  ประสานค า        
21.  เด็กหญิงอังคณา   งามรูป        
22.  เด็กหญิงธนิดา  ปรีชานุกูล        
23.  เด็กหญิงพิมพ์พิศา  องอาจ        
24.  เด็กหญิงอุษามณ ี  หกขุนทด        
25.  เด็กหญิงภคัจิรา        
 
   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 าดับที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

กิจกรรมที่ 1  
(5 คะแนน) 

กิจกรรมที่ 2 
(5 คะแนน) 

 
รวม 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.  เด็กชายธีรศักดิ ์ ภูสดแสง      
2.  เด็กชายมงคล  แหวนเพชร      
3.  เด็กชายนวัตร  สัมพันธ์      
4.  เด็กชายปริชญา  อินเมฆ      
5.  เด็กชายสรุิยาวุฒิ  อุดมผล      
6.  เด็กชายภณูภัทร  อาจภักด ี      
7.  เด็กชายเปรมมานะ  จันทะเกษ      
8.  เด็กชายสรวิศ  ตรีโพชน ์      
9.  เด็กชายทักษพล  พ่วงสุวรรณ      
10.  เด็กชายวันนพ  กุนเล็ง      
11.  เด็กชายพาลาดิน   มงคลฤกษ์      
12.  เด็กชายศุภกร  สุขเลศิ      
13.  เด็กชายณัฐพงษ ์ เพียรโคตร      
14.  เด็กหญิงเบญญาภา  กลขุนทด      
15.  เด็กหญิงณิชา  สนส ี      
16.  เด็กหญิงวิชญาพร  มาด ี      
17.  เด็กหญิงปนัดดา  เพิ่มพูล      
18.  เด็กหญิงธิดารัตน ์ จันทร์ทัศน ์      
19.  เด็กหญิงปณุฑริกา  สุทธิธนาลัย      
20.  เด็กหญิงญาดา  ประสานค า      
21.  เด็กหญิงอังคณา   งามรูป      
22.  เด็กหญิงธนิดา  ปรีชานุกูล      
23.  เด็กหญิงพิมพ์พิศา  องอาจ      
24.  เด็กหญิงอุษามณ ี  หกขุนทด      
25.  เด็กหญิงภคัจิรา      

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

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือได้ 7 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 

สมาชิกในกลุ่มที่............. 
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.  เด็กชายธีรศักดิ ์ ภูสดแสง                 
2.  เด็กชายมงคล  แหวนเพชร                 
3.  เด็กชายนวัตร  สัมพันธ์                 
4.  เด็กชายปริชญา  อินเมฆ                 
5.  เด็กชายสรุิยาวุฒิ  อุดมผล                 
6.  เด็กชายภณูภัทร  อาจภักด ี                 
7.  เด็กชายเปรมมานะ  จันทะเกษ                 
8.  เด็กชายสรวิศ  ตรีโพชน ์                 
9.  เด็กชายทักษพล  พ่วงสุวรรณ                 

10.  เด็กชายวันนพ  กุนเล็ง                 
11.  เด็กชายพาลาดิน   มงคลฤกษ์                 
12.  เด็กชายศุภกร  สุขเลศิ                 
13.  เด็กชายณัฐพงษ ์ เพียรโคตร                 
14.  เด็กหญิงเบญญาภา  กลขุนทด                 
15.  เด็กหญิงณิชา  สนส ี                 
16.  เด็กหญิงวิชญาพร  มาด ี                 
17.  เด็กหญิงปนัดดา  เพิ่มพูล                 
18.  เด็กหญิงธิดารัตน ์ จันทร์ทัศน์                 
19.  เด็กหญิงปณุฑริกา  สุทธิธนาลัย                 
20.  เด็กหญิงญาดา  ประสานค า                 
21.  เด็กหญิงอังคณา   งามรูป                 
22.  เด็กหญิงธนิดา  ปรีชานุกูล                 
23.  เด็กหญิงพิมพ์พิศา  องอาจ                 
24.  เด็กหญิงอุษามณ ี  หกขุนทด                 
25.  เด็กหญิงภคัจิรา                 

 
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.  เด็กชายธีรศักดิ ์ ภูสดแสง                 
2.  เด็กชายมงคล  แหวนเพชร                 
3.  เด็กชายนวัตร  สัมพันธ์                 
4.  เด็กชายปริชญา  อินเมฆ                 
5.  เด็กชายสรุิยาวุฒิ  อุดมผล                 
6.  เด็กชายภณูภัทร  อาจภักด ี                 
7.  เด็กชายเปรมมานะ  จันทะเกษ                 
8.  เด็กชายสรวิศ  ตรีโพชน ์                 
9.  เด็กชายทักษพล  พ่วงสุวรรณ                 

10.  เด็กชายวันนพ  กุนเล็ง                 
11.  เด็กชายพาลาดิน   มงคลฤกษ์                 
12.  เด็กชายศุภกร  สุขเลศิ                 
13.  เด็กชายณัฐพงษ ์ เพียรโคตร                 
14.  เด็กหญิงเบญญาภา  กลขุนทด                 
15.  เด็กหญิงณิชา  สนส ี                 
16.  เด็กหญิงวิชญาพร  มาด ี                 
17.  เด็กหญิงปนัดดา  เพิ่มพูล                 
18.  เด็กหญิงธิดารัตน ์ จันทร์ทัศน์                 
19.  เด็กหญิงปณุฑริกา  สุทธิธนาลัย                 
20.  เด็กหญิงญาดา  ประสานค า                 
21.  เด็กหญิงอังคณา   งามรูป                 
22.  เด็กหญิงธนิดา  ปรีชานุกูล                 
23.  เด็กหญิงพิมพ์พิศา  องอาจ                 
24.  เด็กหญิงอุษามณ ี  หกขุนทด                 
25.  เด็กหญิงภคัจิรา                 

 
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.  เด็กชายธีรศักดิ ์ ภูสดแสง        
2.  เด็กชายมงคล  แหวนเพชร        
3.  เด็กชายนวัตร  สัมพันธ์        
4.  เด็กชายปริชญา  อินเมฆ        
5.  เด็กชายสรุิยาวุฒิ  อุดมผล        
6.  เด็กชายภณูภัทร  อาจภักด ี        
7.  เด็กชายเปรมมานะ  จันทะเกษ        
8.  เด็กชายสรวิศ  ตรีโพชน ์        
9.  เด็กชายทักษพล  พ่วงสุวรรณ        

10.  เด็กชายวันนพ  กุนเล็ง        
11.  เด็กชายพาลาดิน   มงคลฤกษ์        
12.  เด็กชายศุภกร  สุขเลศิ        
13.  เด็กชายณัฐพงษ ์ เพียรโคตร        
14.  เด็กหญิงเบญญาภา  กลขุนทด        
15.  เด็กหญิงณิชา  สนส ี        
16.  เด็กหญิงวิชญาพร  มาด ี        
17.  เด็กหญิงปนัดดา  เพิ่มพูล        
18.  เด็กหญิงธิดารัตน ์ จันทร์ทัศน์        
19.  เด็กหญิงปณุฑริกา  สุทธิธนาลัย        
20.  เด็กหญิงญาดา  ประสานค า        
21.  เด็กหญิงอังคณา   งามรูป        
22.  เด็กหญิงธนิดา  ปรีชานุกูล        
23.  เด็กหญิงพิมพ์พิศา  องอาจ        
24.  เด็กหญิงอุษามณ ี  หกขุนทด        
25.  เด็กหญิงภคัจิรา        

 
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 การน าหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ 

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
ประเมินผลได้เพียงพอกับ
ตัวชี้วัด เหมาะสมกับเวลา/
วัยผู้เรียน และกิจกรรที่
ก าหนด 

- ต้องการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุ
ตัวชี้วัด 
- ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการใช้สื่ออุปกรณ์ 

- ท าแบบประเมินให้
ครอบคลุมเนื้อหา/ตัวชี้วัด 
- แบบประเมินผลมีการ
ตรวจสอบ ปรับปรุง ให้มี
ความเชื่อมั่น เที่ยงตรงใน



 
 

หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

การวัดและประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด 

ความรู้ที่ครู
จ าเป็นต้องมี 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาประเภทของหินและแร่ การน าหินและแร่มาใช้ประโยชน์
ประหยัด คุ้มค่า และปลอดภัย 
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 
- ก าหนดหน้าที่ภายในกลุ่มให้
เหมาะสมตามความสามารถ
ของสมาชิกภายในกลุ่ม 
-  รู้ จั ก เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ วั ส ดุ
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับ
ภาระงานที่มอบหมายอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

- ใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาด
ในการเลือกวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง 
-  ผู้ เ รี ยนใช้ เหตุผลในการ
วิเคราะห์หาข้อสรุป 
- วิเคราะห์ความสามารถของ
สมาชิก แล้วแบ่งหน้าที่ตาม
ความสามารถนั้น 
- ใช้หลักประชาธิปไตยเป็น
ผู้น า ผู้ตามท่ีดี มีเหตุผลในการ
ท างานร่วมกันภายในกลุ่ม 

-  ก า ร ใ ช้ ส ถ า น ที่ อ ย่ า ง
ระมัดระวัง ดูแล รักษาความ
สะอาด เพ่ือบ ารุงรักษาศา
สนสถานใช้ใช้งานได้นาน  
- วางแผนการท างานร่วมกัน
ภายในกลุ่มได้ส าเร็จตาม
เวลาที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
ก่อนเริ่มท างาน 
- ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ
ในงานที่ ได้รับมอบหมาย
ก่อนลงมือปฏิบัติ 

ความรู้ที่ต้องมี
ก่อนเรียน 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของหินและแร่ 
การน าหินและแร่มาใช้ประโยชน์ 

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
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

แลกเปลี่ยนความรู้
ภายในกลุ่ม  

ทักษะ (P) เลือกและใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่าง
เหมาะสม ประหยัด
และคุ้มค่า 

- ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายของ
กลุ่ม 
- รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนและมีส่วน
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุ่ม 

ปฏิบัติตนอย่าง
รอบคอบระมัดระวัง 
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (A)  

เห็นความส าคัญของ
วัตถุต่าง ๆ ที่น ามาใช้ 
ต้องประหยัด และใช้
ให้คุ้มค่าที่สุด 

เห็นคุณค่าของการ
ปฏิบัติเป็นสมาชิกที่
ดีของกลุ่ม 

เห็นคุณค่าต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 


