แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุและสสาร
เรื่อง การใช้วัสดุอย่างรู้คุณค่า
ผู้สอน นางสาวธนาภรณ์ มิ่งคา

รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 14101)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เวลาทั้งหมด 28 ชั่วโมง
เวลา 3 ชั่วโมง
วันที่………………………………………

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด บูรณาการ “การงานอาชีพ”
ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน
และการนาไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุ
การนาสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน และการนาไฟฟ้า
ของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน ผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน
ว 2.1 ป.4/2 แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
อย่างมีเหตุผลจากการทดลอง
ง 1.1
ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทางานอย่างประหยัด และคุ้มค่า
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1) จาแนกประเภทของวัสดุได้ (K)
2) ออกแบบและประดิษฐ์สิ่งของจากการนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ (P)
3) มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (A)
3. สาระการเรียนรู้
- วัสดุแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ โลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์
- การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการแยกขยะ
- การจัดการขยะโดยใช้หลัก 5 Rs (Reduce - Reuse - Repair - Reject – Recycle)
4. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด บูรณาการท้องถิ่น “วัดดี ใกล้โรงเรียน”
วัส ดุมีห ลายชนิ ดสามารถแบ่ งออกเป็น โลหะ เซรามิก และพอลิ เมอร์ ซึ่งแต่ล ะชนิดอาจมีส มบั ติ
เหมือนกันหรือแตกต่างกัน เมื่อวัสดุเหล่านี้เกิดการชารุดหรือเก่า จะถูกนาไปทิ้งจนกลายเป็นขยะ ซึ่งขยะ
บางประเภทสามารถนาไปทาประโยชน์ได้
วัสดุหลายชนิดที่ถูกใช้งานแล้วสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ เราเรียกว่า รีไซเคิล (Recycle) โดยสามารถ
ทาได้หลายวิธี เช่น การนากระดาษที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้กระดาษ เป็นต้น ซึ่งการนาวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่มีประโยชน์ต่อโลก เพราะทาให้ปริมาณขยะลดลง และช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้
เป็นอย่างดี บูรณาการท้องถิ่น จิตอาสาในการจัดการขยะบริเวณโรงเรียนและวัดบางกุฎีทอง โดยใช้หลัก
5Rs (Reduce - Reuse - Repair - Reject – Recycle)

ที่มา : https://www.edtguide.com/travel/89648/wat-bang-kudee-thong

การบูรณาการกับนโยบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10
บู ร ณาการกับ นโยบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 ด้านการมีงานทา – มีอาชีพ
โดยการนาความรู้ที่ได้จากการนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ไปประกอบอาชีพ
การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
- ล ด ป ริ ม า ณ ข ย ะ เ พื่ อ ล ด - ใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาด - วางแผนการทางานร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะ และ ในการจัดการขยะ และการนา ภายในกลุ่มได้สาเร็จตามเวลา
ลดมลพิษที่จะเกิดสิ่งแวดล้อม
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
ที่ได้รับมอบหมาย
- ก าหนดหน้ า ที่ ภ ายในกลุ่ ม ให้ - ผู้เรียนใช้เหตุผลในการ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
เหมาะสมตามความสามารถของ วิเคราะห์หาข้อสรุปในการ
ก่อนเริ่มทางาน
สมาชิกภายในกลุ่ม
จัดการและคัดแยกขยะ
- ศึกษาความรู้ ความเข้าใจใน
- รู้จักเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ - วิเคราะห์ความสามารถของ งานที่ได้รับมอบหมายก่อนลง
อย่ า งเหมาะสมกั บ ภาระงานที่ สมาชิก แล้วแบ่งหน้าที่ตาม
มือปฏิบัติ
มอบหมายอย่ า งประหยั ด และ ความสามารถนั้น
คุ้มค่า
- ใช้หลักประชาธิปไตยเป็น
ผู้นา ผู้ตามที่ดี มีเหตุผลในการ
ทางานร่วมกันภายในกลุ่ม
บนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข
เงื่อนไขความรู้
วัสดุ ประเภทและสมบัติของวัสดุ การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่ การจัดการและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
เงื่อนไขคุณธรรม
- การใช้วัสดุอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สร้างความเดือดร้อน
แก่ผู้อื่น
- ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม
- มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเองและสังคม โดยการจัดการ
ขยะที่ดี ทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าพอเพียง มั่งมั่นในการทางาน มีความอดทน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
5. สมรรถนะสาคัญ
1) ความสามารถในการสื่อสาร (การนาเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม การเขียนรายงานโครงงาน)
2) ความสามารถในการคิด (การให้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ )
3) ความสารถในการแก้ไขปัญหา (การออกแบบและแก้ไขชิ้นงานให้เหมาะสม)
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การทางานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต)

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) มีวินัย (มีความรับผิดชอบต่อการทางาน ปรับปรุงแก้ไขงานอย่างสม่าเสมอ ส่งงานตรงเวลา)
2) ใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจเรียน สืบค้นหรือศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตามความสามารถของตนเอง)
3) มุ่งมั่นในการทางาน ให้บรรลุผลด้วยความสามารถของตนเอง
4) อยู่อย่างพอเพียง วิเคราะห์หาคาตอบอย่างมีเหตุผล วางแผนการทางานที่ได้รับมอบหมายได้
เหมาะสมกับความสามารถและวัสดุอุปกรณ์ที่มีได้อย่างถูกต้อง
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
8. รูปแบบและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning
- รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT
- รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ( The 5Es of Inquiry-Based
Learning )
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)
----------------------------------------------------------- ชัว่ โมงที่ 1 ----------------------------------------------------ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) ใช้เวลา 15 นาที
1) ครูสนทนากับนักเรียนโดยถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า วันนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง
อะไร แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบคาถาม จากนั้นครูแจ้งชื่อเรื่องที่จะเรียนรู้ และตัวชี้วัดให้ทราบ
2) นักเรียนสังเกตภาพ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระว่า นักเรียนทราบ
หรือไม่ว่า มีวัสดุชนิดใดบ้าง และวัสดุชนิดนั้นอยู่ในสถานะใด
(แนวตอบ : ไม้ จัดอยู่ในสถานะของแข็ง และแก้ว จัดอยู่ในสถานะของแข็ง)
3) นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ส ดุ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น โดยครู สุ่ ม เลื อ กตั ว แทนหรื อ ขอ
อาสาสมัคร นักเรียน 1 คน เพื่อเป็นผู้อ่านนา และให้เพื่อนๆ อ่านตาม ดังนี้
Hardness
(ฮาดนิส)
ความแข็ง
Heat insulator
(ฮีท อินชิวเลเทอ)
ฉนวนความร้อน
Heat conductor
(ฮีท คัน’ดัคเทอ)
ตัวนาความร้อน
Material
(มะ’เทียเรียล)
วัสดุ
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล)
4) ครูถามคาถาม เพื่อกระตุ้นนักเรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหาว่า วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการตอบคาถาม

(แนวตอบ : วัสดุแต่ละชนิดอาจมีสมบัติทางกายภาพบางประการเหมือนกัน และอาจมีสมบัติทาง
กายภาพบางประการแตกต่างกัน)
(พอประมาณในการเลือกและใช้สื่อและคาศัพท์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีเหตุผลในการตอบ
คาถาม การแสดงความคิดเห็น โดยให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์)
ขั้นสารวจค้นหา (Explore) ใช้เวลา 45 นาที
1) นักเรียนทุกคนศึกษาข้อมูลและดูภาพว่า วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวันจัดอยู่ในวัสดุประเภท
เดียวกันหรือไม่ อย่างไร
(แนวตอบ : วัตถุบางชนิดอาจทามาจากวัสดุในประเภทเดียวกัน วัตถุบางชนิดอาจทา
มาจากวัสดุในประเภทที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของวัตถุชิ้นนั้นๆ)
2) ครูขออาสาสมัครหรือสุ่มเลือกนักเรียนจากเลขที่ 4-5 คน ให้ออกมาอธิบายเฉลยคาตอบ โดยมีครู
คอยตรวจสอบความถูกต้อง
3) ครูให้คาชมเชยหรื อมอบรางวัล ให้ ตัวแทนนักเรียนที่ออกมาตอบคาถามได้ถูกต้อง เพื่อเป็นการ
เสริมแรงในการกล้าแสดงออก และให้คาชมเชยนักเรียนทุกคนที่ช่วยกันอภิปรายคาตอบจากคาถาม
ที่ครูตั้งไว้
4) ครูตั้งคาถาม ถามนักเรียนว่า วัสดุแต่ละชนิดสามารถจาแนกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
(แนวตอบ : แบ่งวัสดุง่ายๆ ตามสมบัติทางกายภาพได้ 3 ประเภท คือ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์)
5) นักเรียนทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการตอบคาถาม โดยครูยังไม่เฉลย
6) ครูใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นกาหนดให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้
สมาชิกคนที่ 1 : ทาหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ
สมาชิกคนที่ 2 : ทาหน้าที่อ่านลองทาดู ทาความเข้าใจ และนามาอธิบายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง
สมาชิกคนที่ 3 : ทาหน้าที่บันทึกผลการทดลอง
สมาชิกคนที่ 4-5 : ทาหน้าที่นาเสนอผลการทดลอง
7) สมาชิกคนที่ 1 เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการทากิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประเภทของ
วัสดุ
8) สมาชิกคนที่ 2 อธิบายวิธีทากิจกรรมให้เพื่อนในกลุ่มฟัง เพื่อให้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง
9) สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันลงมือทากิจกรรม โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
● ช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของวัสดุ แล้วบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจาตัวนักเรียน
● สารวจสิ่งของภายในโรงเรียน จากนั้นจาแนกประเภทโดยใช้การแบ่งวัสดุเป็นโลหะ เซรามิก
และพอลิเมอร์ เป็นเกณฑ์ แล้วบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจาตัวนักเรียน
10) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันนาสิ่งของที่ได้จากการสารวจมาจัดทาเป็นแผนภาพจาแนกประเภทของ
วัสดุใส่ลงในกระดาษแข็ง แล้วตกแต่งให้สวยงาม
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม)
(พอประมาณในการสุ่มตัวแทน 4-5 คน เพื่อให้เพียงพอต่อเวลาที่กาหนด มีเหตุผลในการระดม
ความคิดเห็นในการจาแนกประเภทวัสดุ เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การว่างแผนในการทางาน และแบ่ง
หน้าที่อย่างชัดเจน คุณธรรม คือ การให้คาชมเชยหรือรางวัล เพื่อเสริมแรงในการมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน)

------------------------------------------------------------- ชั่วโมงที่ 2 -----------------------------------------------------ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) ใช้เวลา 60 นาที
1) ทบทวนความรู้จากคาบที่ผ่านมา
2) ครูอธิบายหลักการจัดการขยะ โดยใช้หลัก 5 Rs (Reduce - Reuse - Repair - Reject – Recycle)
และคัดแยกขยะตามประเภทต่าง ๆ
3) ครูจับฉลากชื่อกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มนาผลการทากิจกรรมออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม
จนครบทุกกลุ่ม (กลุ่มละ 3-5 นาที)
4) ครูตั้งคาถามถามนักเรียนว่า ถ้าเราจาแนกวัสดุตามแหล่งที่มา จะสามารถแบ่งวัส ดุได้เป็นกี่ประเภท
อะไรบ้าง
(แนวตอบ : 2 ประเภท คือ 1. วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใยไหม ไม้ ดินเหนียว ยาง เป็นต้น 2. วัสดุที่
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น พลาสติก ยางสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์ เป็นต้น)
5) นักเรียนร่วมกันสรุปให้ได้ว่า วัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น ดินเหนียว ใยไหม หิน ขนสัตว์ เป็นต้น
ส่วนวัสดุที่ได้จากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เรียกว่า วัสดุสังเคราะห์ เช่น ยางสังเคราะห์พลาสติก เป็นต้น
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม)
6) นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการนาวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีตัวอย่างชิ้นงานต่าง ๆ ที่ใช้วัสดุ ที่
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
7) ครูสนทนากับนักเรียนว่า “งานประดิษฐ์ที่นักเรียนดูจัดเป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นการนาวัสดุที่เหลือใช้
และหาง่ายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะเห็นว่ าสิ่งประดิษฐ์ข้างต้นสามารถจัดเป็นของเล่น
ของใช้ และของประดับตกแต่งบ้าน”
8) ครูนาบัตรภาพสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งประเด็นคาถามกระตุ้น
ความสนใจนั ก เรี ย นว่ า “สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ หล่ า นี้ ท ามาจากวัส ดุ อ ะไรบ้ า ง” โดยให้ นั ก เรี ย นร่ว มกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด
(หลักพอประมาณในการกาหนดเวลาในการสาเสนองาน การใช้เวลาในการดูวีดิทัศน์ สังเกต
ภาพ และการตั้งจานวนประเด็นคาถาม มีเหตุผลในการตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น โดยให้
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ คือ นักเรียนต้องมีความรู้ เกี่ยวกับ การนาวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
คุณธรรม คือ ความมุ่งมั่นในการเรียน)

------------------------------------------------------------- ชั่วโมงที่ 3 -----------------------------------------------------ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) ใช้เวลา 50 นาที
1) ครูนาตัวอย่างชิ้นงานประดิษฐ์ดอกไม้แบบต่าง ๆ ที่ทาจากวัสดุที่หลากหลาย มาให้นักเรียนดูเป็น
ตัวอย่าง เช่น งานประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ งานประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอด งานประดิษฐ์จากผ้า
งานประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดน้า เป็นต้น
2) นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน จากนั้นนักเรียน
แต่ ล ะกลุ่ ม จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ กรรมการน าวั ส ดุ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว กลั บ มาใช้ ใ หม่ ตามหั ว ข้ อ
การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้
3) ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 2 การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตถุงพลาสติกใส ผ้าใยบัว กระดาษ
หนังสือพิมพ์เก่า กล่องนม ขวดพลาสติก และหลอดพลาสติก
4) นักเรียนแต่กลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่า “เราสามารถนาวัสดุที่ใช้แล้วเหล่านี้ กลับมาใช้ ในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ได้อย่างไรบ้าง” แล้วช่วยกันบันทึกผลลงในสมุด จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกวัสดุที่
สังเกตมากลุ่มละ 1 อย่าง แล้วช่วยกันออกแบบว่า จะนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร
5) ให้ออกแบบลงในกระดาษที่ครูแจกให้
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม)
6) ครูคอยสังเกตและให้คาแนะนาการทางานของแต่ละกลุ่ม จากนั้นครูย้าเตือนนักเรียนก่อนหมดเวลา
ว่า ให้นักเรียนนาผลงานที่ออกแบบไว้มาประดิษฐ์ และสร้างเป็นชิ้นงาน การบ้าน แล้วนามาส่งครู
ในสัปดาห์ถัดไป (ให้เวลาประดิษฐ์ 1 สัปดาห์)
(พอประมาณในการเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเหตุผลในการระดมความ
คิดเห็นในการนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การว่างแผนในการทางานและการออกแบบ
ชิ้นงาน คุณธรรม คือ การแสดงความคิดเห็น โดยให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์)
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) ใช้เวลา 10 นาที
1) ครูให้นักเรียนสรุปความรู้จากการเรียนจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า หากแบ่งประเภทวัสดุตามสมบัติทาง
กายภาพสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ โลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์
2) ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคาถาม พฤติกรรมการทางานรายบุคคล
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม และจากการนาเสนอผลการทากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
3) ครูตรวจสอบผลการทากิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประเภทของวัสดุ ในสมุดประจาตัวนักเรียน
4) ครูตรวจสอบผลการทากิจกรรมที่ 2 การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้
(เหตุผ ลที่ดี การให้ ข้อเสนอแนะกับชิ้นงานแต่ล ะกลุ่ ม ความรู้ คือ นักเรียนต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ คุณธรรม คือ การชื่นชมชิ้นงานของเพื่อน)
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สื่อการเรียนรู้
1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุและสสาร
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุและสสาร
3) วัสดุ-อุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 1 เช่น กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ เป็นต้น3)

4) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 2 การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
5) บัตรภาพสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
6) ตัวอย่างชิ้นงานประดิษฐ์แบบต่าง ๆ ที่ทาจากวัสดุที่หลากหลาย
7) PowerPoint เรื่อง การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
8) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการนาวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
จาก https://www.youtube.com/watch?v=T7vgAaFyeDg
9.2 แหล่งการเรียนรู้
1) ห้องเรียน
2) นอกห้องเรียน
3) ห้องสมุด
4) อินเทอร์เน็ต
10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รายการที่วัดและประเมินผล
วิธีประเมิน
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
1. ความรู้ (K)
การตรวจตรวจ
ตรวจแบบบันทึก
ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์
- จาแนกประเภทของวัสดุได้
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 1
2. ทักษะ / กระบวนการ (P)
- ออกแบบและประดิษฐ์สิ่งของจาก การประเมินผลการทา แบบประเมินผลการทา ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
การประเมิน
- มีความสนใจและกระตือรือร้นใน
คุณลักษณะอันพึง แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
อันพึงประสงค์
การเรียนรู้
ประสงค์

บันทึกหลังการสอน
1. ผลการจัดการเรียนการสอน
ด้านความรู้…………………………………………………………………………………………………………...……………………...
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………...
............................................................................................................................. .........................................
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………...
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………...
ด้านทักษะกระบวนการ…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………...
............................................................................................................................. .........................................
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………...
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………...
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์......................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
…………………………………….........………………………………………………………………………...……………………….…….
................................................................................................................................................ ........................
…………………………………….........………………………………………………………………………...…………………….……....
2. ปัญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวธนาภรณ์ มิ่งคา )
ครูผู้สอน

.........../......................./.................
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..................................................
(นายชัยณรงค์ แซ่ย่าง)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ความคิดเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..................................................
(นางธรรมสรณ์ บัวสาย)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนรู้ เรื่อง การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
จงอธิบายการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณากับกิจกรรมที่นักเรียนทาลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

พอประมาณ

มีเหตุผล

มิติด้านวัตถุ

มีภูมิคุ้มกัน

มิติด้านสังคม

มิติด้านวัฒนธรรม

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการกับการจัดกาเรียนการสอน เรื่อง การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
คาชี้แจง ให้ผู้สอนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วกรอกคะแนน

ลงในช่องว่างในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง และบนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ตามเกณฑ์การประเมิน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชื่อ - นามสกุล

เศรษฐกิจพอเพียง 3
ห่วง
1
2
3

บนพื้นฐาน
2 เงื่อนไข
1
2

รวมคะแนน
(15 คะแนน)

ระดับคุณภาพ

เด็กชายศตวรรษ ถาดทอง
เด็กชายจักร์ภรมน์ อุดมผล
เด็กชายรัตนพล จาปาคา
เด็กชายรัฐพงศ์ สอดกระโทก
เด็กชายธีรเทพ สุขโชติ
เด็กชายทีรภาพ ปานภักดี
เด็กชายณฐภพ มาลีวงศ์
เด็กชายณฐพงศ์ มาลีวงศ์
เด็กชายก้องภพ พ่วงสุวรรณ
เด็กชายบุญชัย เรืองขยัน
เด็กชายสุรเทพ เอมสรรค์
เด็กชายกริช บุญจันทร์
เด็กชายณัฐภัทร สันแสง
เด็กชายณัฐวัฒ สุขสุภาพ
เด็กชายพงศกร โนนทะพิมพ์
เด็กชายสหชาติ วัดจานงค์
เด็กหญิงแพรวา โพธิกลุ
เด็กหญิงกัญญาพร บุญเต็ม
เด็กหญิงธิดารัตน์ พงศ์ศรี
เด็กหญิงพิมพ์พิมล สุนทรพจน์
เด็กหญิงชีวาพร เปรมเดช
เด็กหญิงเบส กองแสน
เด็กหญิงอนุสรา ขาวจันทร์

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

เกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายการประเมิน
ห่วงที่ 1 ความพอเพียง

คาอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
อธิบายความพอเพียง
อธิบายความพอเพียง อธิบายความพอเพียง
ได้อย่างน้อย 3 ข้อ
2 ข้อ
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

เงื่อนไขที่ 1 ความรู้

อธิบายความรู้ที่ต้องใช้ อธิบายความรู้ที่ต้องใช้ อธิบายความรู้ที่ต้องใช้
ในการจัดทาชิ้นงานได้ ในการจัดทาชิ้นงานได้ ในการจัดทาชิ้นงานได้
ถูกต้อง สมบูรณ์
เล็กน้อย
อธิบายคุณธรรมที่ต้องมี อธิบายคุณธรรมที่ต้องมี อธิบายคุณธรรมที่ต้องมี
ในการจัดทาชิ้นงานได้ ในการจัดทาชิ้นงานได้ ในการจัดทาชิ้นงานได้
อย่างน้อย 3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ

เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12-15
ดี
8-11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

แบบสรุปคะแนนการปฏิบัติกิจกรรม
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินการทางานของนักเรียน และกรอกคะแนนลงในช่องที่กาหนดไว้
ลาดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชื่อ-สกุล

กิจกรรมที่ 1
(10 คะแนน)

กิจกรรมที่ 2
(10 คะแนน)

รวม

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เด็กชายศตวรรษ ถาดทอง
เด็กชายจักร์ภรมน์ อุดมผล
เด็กชายรัตนพล จาปาคา
เด็กชายรัฐพงศ์ สอดกระโทก
เด็กชายธีรเทพ สุขโชติ
เด็กชายทีรภาพ ปานภักดี
เด็กชายณฐภพ มาลีวงศ์
เด็กชายณฐพงศ์ มาลีวงศ์
เด็กชายก้องภพ พ่วงสุวรรณ
เด็กชายบุญชัย เรืองขยัน
เด็กชายสุรเทพ เอมสรรค์
เด็กชายกริช บุญจันทร์
เด็กชายณัฐภัทร สันแสง
เด็กชายณัฐวัฒ สุขสุภาพ
เด็กชายพงศกร โนนทะพิมพ์
เด็กชายสหชาติ วัดจานงค์
เด็กหญิงแพรวา โพธิกลุ
เด็กหญิงกัญญาพร บุญเต็ม
เด็กหญิงธิดารัตน์ พงศ์ศรี
เด็กหญิงพิมพ์พิมล สุนทรพจน์
เด็กหญิงชีวาพร เปรมเดช
เด็กหญิงเบส กองแสน
เด็กหญิงอนุสรา ขาวจันทร์

ลงชื่อ ................................................ ผู้ประเมิน
( นางสาวธนาภรณ์ มิ่งคา )
วันที่ .........../........................../..................

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือได้ 14 คะแนนขึ้นไป
สรุป
จานวนคนที่ผ่านเกณฑ์ .......................... คน
จานวนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ .......................... คน
รวมทั้งหมด ........................... คน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
17 - 20
ดีมาก
14- 16
ดี
11 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
สมาชิกในกลุ่มที่.............
1. ชื่อ - นามสกุล ...........................................................................
2. ชื่อ - นามสกุล ...........................................................................
3. ชื่อ - นามสกุล ...........................................................................
4. ชื่อ - นามสกุล ...........................................................................
5. ชื่อ - นามสกุล ...........................................................................
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน
เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ
วิธีการนาเสนอผลงาน
รวม

ชั้น..............
ชั้น..............
ชั้น..............
ชั้น..............
ชั้น..............

เลขที่............
เลขที่............
เลขที่............
เลขที่............
เลขที่............

3

ระดับคะแนน
2

1



















ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14-15
ดีมาก
11-13
ดี
8-10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชื่อ–สกุล
ของนักเรียน

การมี
ส่วนร่วมใน
ความมี
รวม
การ
น้าใจ
15
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม คะแนน
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
การแสดง
ความ
คิดเห็น

การทางาน
การยอมรับ
ตามที่ได้รับ
ฟังคนอื่น
มอบหมาย

เด็กชายศตวรรษ ถาดทอง
เด็กชายจักร์ภรมน์ อุดมผล
เด็กชายรัตนพล จาปาคา
เด็กชายรัฐพงศ์ สอดกระโทก
เด็กชายธีรเทพ สุขโชติ
เด็กชายทีรภาพ ปานภักดี
เด็กชายณฐภพ มาลีวงศ์
เด็กชายณฐพงศ์ มาลีวงศ์
เด็กชายก้องภพ พ่วงสุวรรณ
เด็กชายบุญชัย เรืองขยัน
เด็กชายสุรเทพ เอมสรรค์
เด็กชายกริช บุญจันทร์
เด็กชายณัฐภัทร สันแสง
เด็กชายณัฐวัฒ สุขสุภาพ
เด็กชายพงศกร โนนทะพิมพ์
เด็กชายสหชาติ วัดจานงค์
เด็กหญิงแพรวา โพธิกลุ
เด็กหญิงกัญญาพร บุญเต็ม
เด็กหญิงธิดารัตน์ พงศ์ศรี
เด็กหญิงพิมพ์พิมล สุนทรพจน์
เด็กหญิงชีวาพร เปรมเดช
เด็กหญิงเบส กองแสน
เด็กหญิงอนุสรา ขาวจันทร์

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14-15
ดีมาก
11-13
ดี
8-10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชื่อ–สกุล
ของนักเรียน

การมี
ส่วนร่วมใน
ความมี
รวม
การ
น้าใจ
15
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม คะแนน
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
การแสดง
ความ
คิดเห็น

การทางาน
การยอมรับ
ตามที่ได้รับ
ฟังคนอื่น
มอบหมาย

เด็กชายศตวรรษ ถาดทอง
เด็กชายจักร์ภรมน์ อุดมผล
เด็กชายรัตนพล จาปาคา
เด็กชายรัฐพงศ์ สอดกระโทก
เด็กชายธีรเทพ สุขโชติ
เด็กชายทีรภาพ ปานภักดี
เด็กชายณฐภพ มาลีวงศ์
เด็กชายณฐพงศ์ มาลีวงศ์
เด็กชายก้องภพ พ่วงสุวรรณ
เด็กชายบุญชัย เรืองขยัน
เด็กชายสุรเทพ เอมสรรค์
เด็กชายกริช บุญจันทร์
เด็กชายณัฐภัทร สันแสง
เด็กชายณัฐวัฒ สุขสุภาพ
เด็กชายพงศกร โนนทะพิมพ์
เด็กชายสหชาติ วัดจานงค์
เด็กหญิงแพรวา โพธิกลุ
เด็กหญิงกัญญาพร บุญเต็ม
เด็กหญิงธิดารัตน์ พงศ์ศรี
เด็กหญิงพิมพ์พิมล สุนทรพจน์
เด็กหญิงชีวาพร เปรมเดช
เด็กหญิงเบส กองแสน
เด็กหญิงอนุสรา ขาวจันทร์

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14-15
ดีมาก
11-13
ดี
8-10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง : ให้นักเรียนใช้หลักความพอเพียงประเมินจิตวิทยาศาสตร์ในการทางานกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนการทางานของตนเองในการทางานเป็นทีม และการนาเสนอผลงานของเพื่อนร่วมชั้น
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
รวม
ระดับคุณภาพ
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 (25 คะแนน)

เด็กชายศตวรรษ ถาดทอง
เด็กชายจักร์ภรมน์ อุดมผล
เด็กชายรัตนพล จาปาคา
เด็กชายรัฐพงศ์ สอดกระโทก
เด็กชายธีรเทพ สุขโชติ
เด็กชายทีรภาพ ปานภักดี
เด็กชายณฐภพ มาลีวงศ์
เด็กชายณฐพงศ์ มาลีวงศ์
เด็กชายก้องภพ พ่วงสุวรรณ
เด็กชายบุญชัย เรืองขยัน
เด็กชายสุรเทพ เอมสรรค์
เด็กชายกริช บุญจันทร์
เด็กชายณัฐภัทร สันแสง
เด็กชายณัฐวัฒ สุขสุภาพ
เด็กชายพงศกร โนนทะพิมพ์
เด็กชายสหชาติ วัดจานงค์
เด็กหญิงแพรวา โพธิกลุ
เด็กหญิงกัญญาพร บุญเต็ม
เด็กหญิงธิดารัตน์ พงศ์ศรี
เด็กหญิงพิมพ์พิมล สุนทรพจน์
เด็กหญิงชีวาพร เปรมเดช
เด็กหญิงเบส กองแสน
เด็กหญิงอนุสรา ขาวจันทร์

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

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

เกณฑ์การประเมินจิตวิทยาศาสตร์
รายการประเมิน
1. ความสนใจให้รู้
1.1 ศึกษาค้นคว้าความองค์ความรู้ใหม่
1.2 ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น
1.3 ชักถาม ฟัง อ่าน จดบันทึกด้วยความสนใจ
1.4 ชอบการทดลอง พิสูจน์ในความรู้ใหม่ ๆ
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.1 แสดงความคิดที่แปลกใหม่
2.2 มีความคิดที่ยืดหยุ่น
2.3 คิดต่อยอดผลงานผู้อื่นได้
24 ออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่
3. ยินดีทางานร่วมกับผู้อื่น
3.1 ยินดีร่วมงานเมื่อผู้อื่นขอความช่วยเหลือ
3.2 กระตือรือร้นในการทางานกลุ่ม
3.3 รู้จักขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
ผู้อื่น
3.4 ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม
4. ความรับผิดชอบ
4.1 ทางานที่ได้มอบหมายตรงตามกาหนดเวลา
4.2 ทางานที่ได้มอบหมายสมบูรณ์ตามกาหนด
43 ยอมรับผลของการกระทาของตนไม่ว่าผลดีหรือ
ผลเสีย
4.4 ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม
5. ความมีระเบียบรอบคอบ
5.1 มีการนาเอาหลาย ๆ วิธีมาใช้ในการตรวจสอบ
ในการหาคาตอบ
5.2 มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทางาน
5.3 ทางานอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย
54 มีการวางแผนในการทางนและจัดระบบงาน

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ระดับคุณภาพ
ปฎิบัติได้ 4 ข้อ
5 ดีมาก
ปฎิบัติได้ 3 ข้อ
4 ดี
ปฎิบัติได้ 2 ข้อ
3 พอใช้
ปฎิบัติได้ 1 ข้อ
2 น้อย
ปฎิบัติไม่ได้เลย
1 น้อยมาก
ปฎิบัติได้ 4 ข้อ
5 ดีมาก
ปฎิบัติได้ 3 ข้อ
4 ดี
ปฎิบัติได้ 2 ข้อ
3 พอใช้
ปฎิบัติได้ 1 ข้อ
2 น้อย
ปฎิบัติไม่ได้เลย
1 น้อยมาก
ปฎิบัติได้ 4 ข้อ
5 ดีมาก
ปฎิบัติได้ 3 ข้อ
4 ดี
ปฎิบัติได้ 2 ข้อ
3 พอใช้
ปฎิบัติได้ 1 ข้อ
2 น้อย
ปฎิบัติไม่ได้เลย
1 น้อยมาก
ปฎิบัติได้ 4 ข้อ
ปฎิบัติได้ 3 ข้อ
ปฎิบัติได้ 2 ข้อ
ปฎิบัติได้ 1 ข้อ
ปฎิบัติไม่ได้เลย

5
4
3
2
1

ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยมาก

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
ดี
11-15
พอใช้
9-10
น้อย
0-6
น้อยมาก

แบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน
ชื่อ.............................................................นามสกุล...........................................ชั้น.......................เลขที่.............
คาชี้แจง : ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วกาเครื่องหมาย
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

รายการประเมิน (ตัวชี้วัด)
ดีเยี่ยม (3)

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ระดับคุณภาพ
ดี (2)
ผ่าน (1)

ไม่ผ่าน (0)

1.1 มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ความคิด ความเข้าใจของตนเองโดยใช้ ภาษาได้
อย่างเหมาะสม
1.3 ใช้วิธกี ารสื่อสารที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
1.4 เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความ
ขัดแย้ง ต่างๆ ได้
1.5 เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล
และถูกต้อง
สรุปผลการประเมิน
2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.2 ทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
2.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.4 มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
สรุปผลการประเมิน
3.1 สามารแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้
3.2 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม
3.3 แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ปัญหา
3.4 สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย
สรุปผลการประเมิน
4.1 เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย
4.2 สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
4.3 นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
4.4 จัดการปัญหาและความชัดแย้งไต้อย่าง
เหมาะสม
4.5 หลักเสี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเอง
สรุปผลการประเมิน
5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
5.3 สามารถนาเทคโนโลยีไปไข้พัฒนาตนเอง
5.4 ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
5.5 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี
สรุปผลการประเมิน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
................/.................../.............

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม

ให้
ให้
ให้
ให้

3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
13-15
ดีมาก
10-12
ดี
8-9
พอใช้
ต่่ากว่า 8
ปรับปรุง

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ชื่อ - นามสกุล................................................................................................... ชั้น.................... เลขที่............
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้าน
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย รับผิดชอบ
4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ระดับคะแนน
3
2
1

รายการประเมิน
1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนจัด
ขึ้น
2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
4.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
4.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตั้งใจเรียน
5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
8.2 รู้จักการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและ
โรงเรียน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
................/.................../.............

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
51-60
ดีมาก
41-50
ดี
30-40
พอใช้
ต่่ากว่า 30
ปรับปรุง

ตารางวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
1. ผู้สอนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักพอเพียง
พอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
กาหนดเนื้อหาให้เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน/ตัวชี้วัด
และเหมาะสมกับบริบท
เวลา

วิธีการจัดกิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมินผล

มีเหตุผล
เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด

กาหนดเวลาให้เหมาะสมกับ - เพื่อให้สอนได้เป็นลาดับ
เนื้อหา/วัยของผู้เรียน/
ต่อเนื่อง ทันเวลา บรรลุ
กิจกรรมที่กาหนด
ตัวชีว้ ัด
- นักเรียนทาภาระงานได้
ทันเวลา มีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ - เพื่อให้นักเรียนได้
วัยของผู้เรียน/เวลาที่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กาหนด/อุปกรณ์ที่มีอยู่/
- เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น บทเรียน บรรลุตัวชี้วัด
- เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างทั่วถึง

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- เรียงลาดับเนื้อหาให้
เชื่อมโยงกันจากง่ายไปยาก
- เนื้อหามีความน่าสนใจและ
เป็นเนื้อหาที่อยู่ใกล้ตัว
- กาหนดเวลาสารอง กรณีมี
เหตุการณ์/อุปสรรคที่ทาให้
สอนไม่ตรงเวลาที่กาหนด

- วางแผนกาหนดกิจกรรม
ให้เชื่อมโยง เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ/น่าสนใจ
- เตรียมกิจกรรมสารอง
กรณีมีเหตุการณ์/อุปสรรค
ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม
- กาหนดแหล่งเรียนรู้ที่มีใน - เพื่อให้ผู้เรียนใช้แหล่ง
- เตรียมแหล่งเรียนรู้ ให้
ท้องถิ่น เหมาะที่จะไปเรียน เรียนรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์ พร้อมใช้ ดูแลความ
- กาหนดแหล่งเรียนรู้ให้
- เปลี่ยนบรรยากาศการ
ปลอดภัย
เหมาะสมกับวัยผู้เรียน/
เรียนให้น่าสนใจ
- เตรียมกิจกรรมสารอง
ตัวชี้วัด/เวลา
- ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ
กรณีไม่สามารถใช้แหล่ง
ประสบการณ์ตรง
เรียนรู้ได้
- ใช้สื่อ/อุปกรณ์ที่มีใน
- เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย - จัดเรียงลาดับการใช้สื่อให้
ท้องถิ่นอย่างประหยัด
และเร็วขึ้น บรรลุตัวชี้วัด
เชื่อมโยง
- เลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัย - ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ - จัดเก็บให้เป็นระบบหยิบ
ผู้เรียน/เวลา/กิจกรรม/
ตรงจากการใช้สื่ออุปกรณ์ ใช้ได้ง่าย
ตัวชี้วัดที่กาหนด/บริบทของ
- ผู้สอนมีความชานาญการ
ห้อง/จานวนนักเรียน
ใช้สื่ออุปกรณ์
ออกแบบการวัดและ
- ต้องการประเมินการ
- ทาแบบประเมินให้
ประเมินผลได้เพียงพอกับ เรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุ
ครอบคลุมเนื้อหา/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เหมาะสมกับเวลา/ ตัวชี้วัด
- แบบประเมินผลมีการ
ตรวจสอบ ปรับปรุง ให้มี

หลักพอเพียง
ประเด็น

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

วัยผู้เรียน และกิจกรรที่
กาหนด
ความรู้ที่ครู
จาเป็นต้องมี
คุณธรรมของครู

- ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ความเชื่อมั่น เที่ยงตรงใน
ตรงจากการใช้สื่ออุปกรณ์ การวัดและประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด
1. ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวัสดุ ประเภทและสมบัติของวัสดุ การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ การจัดการและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. วิธีการสอนตามกระบวนการทดลอง วิธีการใช้อุปกรณ์
มีความรั ก ความเมตตาต่อศิษย์ มีความรับผิ ดชอบ มีความยุติธ รรม อยู่อย่างพอเพี ย ง
มีความอดทน อุทิศตนเพื่อศิษย์ มีจิตใจโอบอ้อมอารี ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกัลยาณมิตร
กับผู้เรียน

2. ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้
หลักพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
- ลดปริ ม าณขยะ เพื่ อ ลด - ใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาด - วางแผนการทางานร่วมกัน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก าจั ด ขยะ ในการจัดการขยะ และการนา ภายในกลุ่มได้สาเร็จตาม
แ ล ะ ล ด ม ล พิ ษ ที่ จ ะ เ กิ ด วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
เวลาที่ได้รับมอบหมาย
สิ่งแวดล้อม
- ผู้เรียนใช้เหตุผลในการ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
- กาหนดหน้าที่ภายในกลุ่มให้ วิเคราะห์หาข้อสรุปในการ
ก่อนเริ่มทางาน
เหมาะสมตามความสามารถ จัดการและคัดแยกขยะ
- ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ
ของสมาชิกภายในกลุ่ม
- วิเคราะห์ความสามารถของ ในงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
- รู้จักเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ สมาชิก แล้วแบ่งหน้าที่ตาม ก่อนลงมือปฏิบัติ
ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ภาระ ความสามารถนั้น
ง า น ที่ ม อ บ ห ม า ย อ ย่ า ง - ใช้หลักประชาธิปไตยเป็น
ประหยัดและคุ้มค่า
ผู้นา ผู้ตามที่ดี มีเหตุผลในการ
ทางานร่วมกันภายในกลุ่ม
ความรู้ที่ต้องมี กระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนาวัส ดุที่ใช้แล้ว
ก่อนเรียน
กลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะ
คุณธรรมของ
อยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติตนอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุผล ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ผู้เรียน
มุ่งมั่นในการทางาน มีความเพียรพยายาม ทุ่มเทในภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วง
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
มีจิ ต วิทยาศาสตร์ มีลั กษณะนิสั ยที่เกิดจากการศึก ษาหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมี
เหตุผล การทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์

2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
ด้าน

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
องค์ประกอบ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้ (K)
มีความรู้ในการเลือก มีความรู้ในการ
มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้
และใช้วัสดุอุปกรณ์ใน ปฏิบัติตนให้สามารถ เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ภายในกลุ่ม
การปฏิบัติกิจกรรม
ทางานร่วมกับผู้อื่น สิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม
ได้อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า
ทักษะ (P)
เลือกและใช้วัสดุ
- ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนอย่าง
ช่วยเหลือซึ่งกัน
อุปกรณ์ในการปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ที่
รอบคอบระมัดระวัง
และกัน
กิจกรรมอย่าง
ได้รับมอบหมายของ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
เหมาะสม ประหยัด กลุ่ม
และคุ้มค่า
- รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นและมีส่วน
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุ่ม
คุณลักษณะอันพึง เห็นความสาคัญของ เห็นคุณค่าของการ เห็นคุณค่าต่อการ
ร่วมกันอนุรกั ษ์
ประสงค์ (A)
วัตถุต่าง ๆ ที่นามาใช้ ปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ต้องประหยัด และใช้ ดีของกลุ่ม
ให้คุ้มค่าที่สุด

