แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ คู่อันดับและกราฟ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 6 ชั่วโมง

แผนที่ 1 (1ชั่วโมง)
เรื่อง คู่อันดับ
มฐ./ตัวชี้วัด (ค 4.2 ม. 1/4 - 1/5)
(ค 6.1 ม. 1/1 -1/6)
สาระการเรียนรู้ การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ 2 กลุ่มอาจ
แสดงได้ด้วยแผนภาพ ตาราง คู่อันดับ หรือกราฟ ในการแสดง
ความสัมพันธ์ด้วยคู่อันดับโดย ทั่วไปเขียนอยู่ในรูป (a, b) ซึ่ง a เป็น
สมาชิกตัวที่หนึ่ง b เป็นสมาชิกตัวที่สอง
แผนที่ 2 (3ชั่วโมง)
เรื่อง การเขียนกราฟของคู่อันดับ
มฐ./ตัวชี้วัด (ค 4.2 ม. 1/4 - 1/5) (ค 6.1 ม. 1/1 -1/6)
สาระการเรียนรู้ เส้นจานวนสองเส้นที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันและตัด
กันที่จุดศูนย์ โดยเส้นจานวนแนวนอนแทน
ด้วย แกน x เส้น
จานวนแนวตั้งแทนด้วยแกน y เรียกระนาบนี้ว่า ระนาบพิกัดฉาก

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
คู่อันดับและกราฟ (3 แผน 6 ชั่วโมง)
สาระสาคัญ การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ 2 กลุ่มอาจแสดงได้ด้วย
แผนภาพ ตาราง คู่อันดับ หรือกราฟในการแสดงความสัมพันธ์ด้วยคู่อันดับโดย
ทั่วไปเขียนอยู่ในรูป (a, b) ซึ่ง a เป็นสมาชิกตัวที่หนึ่ง b เป็นสมาชิกตัวที่สอง
ในการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์หรือกราฟของคู่อันดับจะให้
แกนนอนแสดงสมาชิกตัวที่หนึ่ง (a) และแกนตั้งแสดงสมาชิกตัวทีส่ อง (b)
เส้นจานวนสองเส้นที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันและตัดกันที่จุดศูนย์ โดยเส้น
จานวนแนวนอนแทนด้วยแกน x เส้นจานวนแนวตั้งแทนด้วยแกน y เรียก
ระนาบนี้ว่า ระนาบพิกัดฉาก การแสดงข้อมูลโดยกราฟจะเห็นภาพรวม
ของข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทาให้ตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับ สถานการณ์ และความต้องการ

แผนที่ 3 (2ชั่วโมง)
เรื่อง กราฟและการนาไปใช้
มฐ./ตัวชี้วัด (ค 4.2 ม. 1/4 - 1/5) (ค
6.1 ม. 1/1 -1/6)
สาระการเรียนรู้ การแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสอง
ปริมาณด้วยกราฟอีก เมื่อมีกราฟ
แล้วเราสามารถหาพิกัดของจุดที่อยู่
บนกราฟนั้นได้ การแสดงข้อมูลโดย
กราฟจะเห็นภาพรวมของข้อมูลได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว ทาให้ตดั สินใจเลือกได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ สถานการณ์
และความต้องการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาระ/ชิ้นงาน

1.ความสามรถในการคิด

1. ใฝ่เรียนรู้

2.ความสามารถในการสื่อสาร

2.อยู่อย่างพอเพียง

1.กราฟของคูอันดับ

3.ความสามารถในการใช้

3.มุ่งมั่นในการทางาน

2.กราฟของข้อมูลที่นาเสนอ

ทักษะชีวิต
4.ความสามารถในการ

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ( Backward Design)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กราฟและการนาไปใช้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
1.เป้าหมายการเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

2.หลักฐานการเรียนรู้

ค4.2 ม.1/4 เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเกี่ยวข้อง
ของปริมาณสองชุดที่กาหนดให้
ค4.2ม.1/5 อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัด
ฉากที่กาหนดให้
ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา การให้เหตุผล การสื่อสาร
การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อนื่ ๆ
และมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
สาระสาคัญ
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณด้วยกราฟ เมื่อ
มีกราฟแล้วเราสามารถหาพิกัดของจุดที่อยู่บนกราฟนั้นได้
การแสดงข้อมูลโดยกราฟจะเห็นภาพรวมของข้อมูลได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว ทาให้ตดั สินใจเลือกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ สถานการณ์
และความต้องการ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน : กราฟของคู่อันดับ กราฟแสดงข้อมูลที่

1. อ่านและแปลความหมายกราฟบนระนาบพิกัดฉากที่กาหนดให้ได้ (K)

ด้าน A

นาเสนอ
การวัดประเมินผล :
ประเด็น

วิธีการ

ด้าน K

-ตรวจกราฟ
ของคู่อันดับ
-ตรวจชิ้นงาน
กราฟแสดง
ข้อมูล
สังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานเป็นราย
บุคล และราย
กลุ่ม
สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ด้าน P

2. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดที่กาหนดให้ได้ (K)
3. ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
(A)
4. การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การนาเสนอและการ
เชื่อมโยงหลักการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น (P)
สาระการเรียนรู้
กราฟและการนาไปใช้
สมรรถนะสาคัญ

เครื่องมือ
-แบบประเมิน
ชิ้นงาน

เกณฑ์
ประเมิน
ร้อยละ 60
ผ่านเกณฑ์

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ทางานเป็นราย
บุคล

ระดับ
คุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ระดับ
คุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

1

2
กราฟและการนาไปใช้

1.ความสามารถในการสื่อสาร: อธิบาย เขียน และนาเสนอ
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2.ความสามารถในการคิด: คิดวิเคราะห์ สรุปผล วางแผนการใช้เงินอย่าง
คุ้มค่า คิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: มีทักษะในการวางแผนการใช้
จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
4.ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา: มีการวางแผนการใช้เงินทาให้มีเงินใช้
ในยามจาเป็น ไม่เดือดร้อน ไม่ก่อหนี้สิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.ใฝ่เรียนรู:้ ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้ใหม่แล้วมาสรุป

3.กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู:้ วิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดย
การลงมือปฏิบตั ิ
สื่อการเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. กระดาษกราฟ

แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กราฟและการนาไปใช้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
3.กิจกรรมการเรียนรู้: วิธสี อนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 8 กลุ่มกลุ่มละ 5 คน (ครู:พอประมาณ) คละนักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน
2. ให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่รับผิดชอบทากิจกรรมลงพิกัดบนระนาบ(กิจกรรมรูปอะไรเอ๋ย) ส่งตัวแทนแสดงการลงพิกัด
บนระนาบ หน้าชั้นเรียน (นักเรียน:นักเรียนพอประมาณ และมิติสังคม) ให้แต่ละกลุ่มสังเกตรูปที่ได้จากการออกมา
นาเสนอของแต่ละกลุ่มเพื่อทบทวนพิกัดของคู่ลาดับบนระนาบจานวนเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่โดยใช้ชุด
คาถาม Q1-Q4 (นักเรียน:มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ สังคม)
3.ครูใช้คาถามกระตุ้นให้นักเรียนรู้เป้าหมายของการเรียน (ครู: มีภูมิคุ้มกัน)โดยใช้ชุดคาถาม Q5-Q7
4. ครูแสดงแผนภูมิตัวอย่างกราฟที่แสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด แล้วซักถามนักเรียนเกี่ยวกับกราฟเพื่อ
ทดสอบความเข้าใจ (ครู:มีภูมิคุ้มกัน นักเรียน:มีความรู้ มีเหตุผล)
5. ครูแสดงตัวอย่างตารางที่แสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด โดยนักเรียนกลุ่มเดิม (1 : 2 : 2) ช่วยกันเขียน
กราฟจากตาราง และตอบคาถามตกแต่งชิ้นงานของกลุ่มให้สวยงามน่าสนใจ ( ครู นักเรียน: มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

และ สังคม)
6. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปการนากราฟ มาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรด้วยชุดคาถามQ8-Q11

(นักเรียน : มีเหตุผล สังคม)
7. นักเรียนทุกคนบันทึกผลการอภิปรายการนากราฟมาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร และ ส่งให้ครูตรวจความถูกต้อง
ก่อนตบแต่งให้สวยงานจัดเก็บลงแฟ้มสะสมผลงาน(ครู นักเรียน : ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล มี

ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม)
8. ทุกนักเรียนทุกคนบันทึกสรุปผลการอภิปรายลงในแบบบันทึกผลการอภิปรายตบแต่งให้สวยงาม แล้วส่งให้ ครู
ตรวจสอบความถูกต้องจัดเก็บลงแฟ้มสะสมผลงาน(ครู นักเรียน : ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล มี

ภูมิคุ้มกัน วัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม)
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมวิเคราะห์ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นามาใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้
9. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน( นักเรียน : ความรู้ คุณธรรม)
10.จัดกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มเดิมทาการวิจัยเชิงสารวจ(เบื้องต้น) โดยเลือกหัวข้อการวิจัยตามสนใจของกลุ่ม พร้อม
จัดทารายงานโดยแทรกความรู้เรื่องกราฟประกอบนาเสนอแนวการวิจัยหน้าชั้นเรียน (ครู นักเรียน : ความรู้

คุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน วัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม)

แผ่นที่ 4 ชุดคาถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กราฟและการนาไปใช้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน
Q1 รูปที่ได้มีลักษณะอย่างไร แตกต่างหรือเหมือนจากกลุ่มอื่นอย่างไรบ้าง
Q2 รูปภาพทีไ่ ด้มีลักษณะที่ถูกต้องอย่างไร
Q3 การลงพิกัดที่ถูกต้อง แม่นยาทาให้เห็นภาพของข้อมูลชัดเจนใช่หรือไม่
Q4 สามารถนาความรู้เรื่องคู่อันดับและพิกัดของคู่อันดับมาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน
Q5 ในชีวิตประจาวัน เหตุการณ์ หรือ ข้อมูลทีเราเจอ เป็นเรื่องราวหรือข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ของสมาชิกของกลุ่ม
สองกลุ่มหรือไม่ (ความรู้)
Q6 เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ สะดวกในการนาเสนอ เราสามารถนาเสนอข้อมูลในลักษณะใดได้บ้าง (ความรู้)
Q7 นักเรียนคิดว่าการนาเสนอข้อมูลด้วยกราฟ ดีอย่างไร (เหตุผล)
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน
Q8 ข้อมูลของความสัมพันธ์ของกลุ่มสองกลุ่มที่อยู่ในชีวิตประจาวันนาเสนอในรูปแบบใดได้บ้าง (ความรู้)
Q9 รูปแบบไหนที่ง่ายต่อการเข้าใจมากที่สุด (ความรู้)
Q10 รูปแบบใดเห็นภาพรวมได้ชัดเจนที่สุด (ความรู้)
Q11 ถ้าเราจะนาเสนอข้อมูลด้วยกราฟ มีวิธีทาอย่างไรบ้าง (ความรู้)
Q12 นักเรียนคิดว่าการนาเสนอข้อมูลด้วยกราฟ ดีอย่างไร (เหตุผล)
Q13 การนาเสนอข้อมูลด้วยกราฟต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง (ความรู้)
Q14 ในการทากิจกรรมกลุ่มหรือการนาข้อมูลมาเสนอต้องอาศัยคุณธรรมข้อใด (คุณธรรม)
Q15 ในการแบ่งหน้าทีรับผิดชอบกันทางานใช้หลักการใดที่ทาให้งานเสร็จเรียบร้อยทันเวลา (พอประมาณ)
Q16 นักเรียนมีการวางแผนการทางานอย่างไร มีแผนสารองสาหรับความผิดพลาดหรือไม่ ( ภูมิคุ้มกัน)
Q17 นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างในการทางานกลุ่ม (สังคม)
Q18 สามารถนาความรู้เรื่องกราฟกับการนาไปใช้มาทาประโยชน์ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างไรบ้าง อธิบาย
( วัฒนธรรม ความมีเหตุผล )

แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กราฟและการนาไปใช้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
ครูผู้สอนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2. คู่อันดับและกราฟ
3. การนาเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
4. การอ่านและแปลความหมายจากกราฟ
ประเด็น
เนื้อหา

เวลา

การจัด
กิจกรรม

พอประมาณ
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
การเรียนรู้ จัด เนื้อหาให้
เหมาะสมกับ บริบทของ
โรงเรียนและ ชุมชนศักยภาพ
และวัยของ ผู้เรียน

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. มีความรักความเมตตากับศิษย์
2. มีความยุติธรรม
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีวินัยตรงต่อเวลา
มีเหตุผล
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
การเรียนรู้ จัด เนื้อหาให้
เหมาะสมกับ บริบทของ
โรงเรียนและ ชุมชนศักยภาพ
และวัยของ ผู้เรียน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนรู้ จัด เนื้อหาให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนและ ชุมชน
ศักยภาพและวัยของ ผู้เรียน

กาหนดเวลา เหมาะสมกับ
จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามที่ กาหนดเวลาไว้ให้เกินเล็กน้อยเพื่อ
เนื้อหา กิจกรรมศักยภาพและ ออกแบบไว้
รองรับการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
วัย ของนักเรียน
การจัดกิจกรรม
กิจกรรมภาระงาน เหมาะสม เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์
ตามศักยภาพ และวัยของ
การรูจ้ ักนา องค์ความรู้ไปใช้ใน
ผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลทีน่ าเสนอ ชีวิตประจาวัน
เป็นข้อมูลที่นักเรียนพบเจอใน
ชีวิตประจาวัน

จัดกิจกรรมเรียงตามง่าย-ยาก โดย
ใช้ใบกิจกรรมมีคาชี้แจงการทางาน
ที่ชัดเจนให้ คาปรึกษาตรวจสอบ
การ ทางานของนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด

สือ่ /อุปกรณ์ การเลือกใช้สื่อตัวอย่างข้อมูล -เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
เรื่องราวที่ศึกษาเป็นข้อมูลที่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ใช้ในชีวิตประจาวัน
-ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
แหล่งเรียนรู้ เลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
-เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการ
เหมาะสมกับผู้เรียน
เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า
-ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ประเมินผล จัดทาแบบประเมินผลงาน
-ต้องการประเมินผลการเรียนรู้

-เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการ
จัดกิจกรรม
-มีลาดับขั้นตอนการใช้สื่อและเก็บ
อย่างเป็นระบบ
-เตรียมห้องการเรียนรู้ จัดเตรียม
ความพร้อม

-วางแผนการจัดการเรียนรู้/

และประเมินพฤติกรรมได้
เหมาะสมกับเป้าหมายการ
เรียนรู้

ตามเป้าหมาย

ประเมินตามขั้นตอนของกิจกรรม
แบบประเมินมีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในการวัดตามตัวชี้วัด

แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กราฟและการนาไปใช้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้
ความรู้ที่นักเรียนจะต้องมีก่อน
คุณธรรมของนักเรียนที่จะทาให้การเรียนรู้สาเร็จ
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
1.ความรับผิดชอบ
2. คู่อันดับและกราฟ
2.ความมุ่งมั่นในการทางาน
3. การนาเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
3.แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4. การอ่านและแปลความหมายจากกราฟ
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1.นักเรียนรู้จักแบ่งหน้าที่รับผิดชอบใน 1.ผู้เรียนใช้องค์ความรู้ตรวจสอบ 1.มีการวางแผนการทางานอย่าง
การทากิจกรรม
ความถูกต้องในงานที่ทาได้
รอบคอบให้ทันตามกาหนดเวลา
2. ใช้ข้อมูลเหมาะสมกับอุปกรณ์ เวลา 2.นักเรียนสามารถนาข้อมูลมา
2. เตรียมความรู้ เตรียมอุปกรณ์ให้
และเกิดประโยชน์ในการนาข้อมูลมาใช้ วิเคราะห์ ตอบคาถามในชุดคาถาม พร้อมสาหรับการทากิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
3.ระมัดระวังรอบคอบในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้ปลอดภัย
6.2 ผู้เรียนจะเรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้
ด้าน
องค์ประกอบ
ความรู้
(K)

ทักษะ
(P)

วัตถุ
- มีความรู้ในการนา
กราฟไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
-รู้วิธีใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า
-มีทักษะในการนากราฟ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การดาเนินชีวิต
-มีทักษะในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
-ตระหนักและเห็น

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
-มีความรู้ในการแบ่ง
หน้าทีรับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม รู้จัก
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้

มีความรู้ในการใช้
วัสดุจากธรรมชาติ
และวัสดุที่เหลือใช้
มาประดิษฐ์ชิ้นงาน

-มีทักษะการอยู่
-มีทกั ษะในการคิด
ร่วมกันกับผู้อื่น มีการ วิเคราะห์ข้อมูลใน
ช่วยเหลือกัน
การนากราฟไปใช้

เห็นคุณค่าของความ

เห็นประโยชน์ของ

วัฒนธรรม
มีความรู้เรื่องกราฟและ
นาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิต

รู้จักนากราฟไปใช้ในการ
นาเสนอข้อมูลในท้องถิ่น
เพื่อเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและบุคคลใน
ท้องถิ่น
-เกิดความภูมิใจใน

ค่านิยม
(A)

ความสาคัญนากราฟไป สามัคคี
ใช้ให้เกิดประโยชน์
เห็นความสาคัญของ
-นักเรียนภูมิใจในชิ้นงาน ความพอเพียง
ที่ทาขึ้น

วัสดุที่นามาประดิษฐ์ ชิ้นงานที่ทา
ชิ้นงาน

