แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ อัตราส่วนคลุกเคล้าที่เหมาะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เวลา9ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 (3 ชั่วโมง)
เรื่องการนาอัตราส่วนไปใช้ในการแก้ปัญหา
มฐ./ตัวชี้วัด : ค 1.1 ม.2/4 ,
ค 6.1 ม.1-3/1-6
สาระการเรียนรู้: สัดส่วน

ชื่อหน่วยการเรียนรูอ้ ัตราส่วนคลุกเคล้าที่
เหมาะสม
( 4 แผน 9ชั่วโมง)
สาระส าคั ญ 1.อั ต ราส่ ว นเป็ น การเขี ย นแทนการ
เปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไป โดยมีบท
นิยามคือ อัตราส่วน X : Y หรือ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ( 2 ชั่วโมง)
เรื่อง อัตราส่วนต่อเนื่อง
มฐ./ตัวชี้วัด :: ค 1.1 ม.2/4 ,
ค 6.1 ม.1-3/1-6
สาระการเรียนรู้: อัตราส่วนของจานวน
หลายๆจานวน

1.
2.
3.
4.

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

x
y

2. การเปรียบเทียบปริมาณที่มีหน่วยเหมือนกัน
ไม่นิยมเขียนหน่วยกากับไว้ แต่การเปรียบเทียบปริมาณ
ที่ มี ห น่ ว ยต่ า งกั น ต้ อ งเขี ย นหน่ ว ยของแต่ ล ะปริ ม าณ
กากับไว้ด้วย

1.
2.
3.
4.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (2 ชั่วโมง)
เรื่อง อัตรา อัตราส่วน
มฐ./ตัวชี้วัด: ค 1.1 ม.2/4 , ค 6.1 ม.1-3/1-6
สาระการเรียนรู้: ความหมายของอัตรา อัตราส่วน
,

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 (2ชั่วโมง)
เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากัน
มฐ./ตัวชี้วัด : ค 1.1 ม.2/4 , ค 6.1 ม.1-3/1-6
สาระการเรียนรู้อัตราส่วนที่เท่ากัน การ
ตรวจสอบอัตราส่วน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องการเขียนอัตราและอัตราส่วน
การสืบค้นสูตรการทาน้าปั่นผลไม้ ชนิดต่างๆ

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Eackward Design)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “อัตราส่วนที่เท่ากัน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เวลา 9ชั่วโมง
1. เป้าหมายการเรียนรู้

2. หลักฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
- ค 1.1 ม.2/4ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน-สัดส่วน และร้อยละในการแก้
โจทย์ปัญหา
ค 6.1 ม.2/1-6 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
สาระสาคัญความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ ซึ่ง
อาจมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้ เรียกว่าอัตราส่วน วิธีการหา
อัตราส่วนที่เท่ากัน สามารถใช้หลักการคูณและหลักการหารมาช่วย และ
อัตราส่วนยังสามารถเขียนต่อเนื่อง เป็นอัตราส่วนของจานวนหลายๆ
จานวนได้ สัดส่วนเป็นประโยคทีแ่ สดงการเท่ากันของอัตราส่วนสอง
อัตราส่วน อัตราส่วนที่แสดงเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งต่อ 100
เรียกว่าร้อยละ หรือเปอร์เซนต์
จุดประสงค์
1.บอกความหมายของอัตราส่วนได้ (K)
2. เขียนอัตราส่วนแทนอัตราและแทนการเปรียบเทียบได้ (P)
3. หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กาหนดให้ได้
4. ตรวจสอบอัตราส่วนที่เท่ากันได้
5.มีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทา
กิจกรรมจนสาเร็จ (A)
สาระการเรียนรู้ : 1. ความหมายของอัตรา อัตราส่วน
2. อัตราส่วนที่เท่ากัน
3. อัตราส่วนของจานวนหลายๆจานวน
สมรรถนะสาคัญ
ความสามารถในการสื่อสาร : อธิบาย เขียน นาเสนอหน้าชั้น
ความสามารถในการคิด : คิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปผล
ความสามารถในการแก้ปัญหา : แก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ :ใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย : ตั้งใจเรียน
ใฝ่เรียนรู้ :แสวงหาความรู้ใหม่แล้วสรุปเป็นความรู้
อยู่อย่างพอเพียง : คิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมทีไ่ ด้รับ
มอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง/กลุ่ม เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างประหยัด วางแผนการปฏิบัตงิ านเป็นระบบรอบคอบสมเหตุสมผล
มุ่งมั่นในการทางาน : ตั้งใจรับผิดชอบทางานสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. เขียนอัตราและอัตราส่วนจากข้อมูลที่กาหนดให้ภายใน
โรงเรียน
2. เขียนแสดงการแบ่งอัตราส่วนของส่วนผสม น้าผลไม้ปั่น โดย
บูรณาการกับกลุม่ สาระการงานและพื้นฐานอาชีพ ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็น
วิธีการ
เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน
ด้าน K
ตรวจแบบฝึก
แบบฝึก
ร้อยละ 60
ทักษะ
ทักษะ
ขึ้นไปผ่าน
ใบงาน
เกณฑ์
ด้าน P

ตรวจใบงาน

ใบงาน

ด้าน A

สังเกตความ มีวินัย
แบบ
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง ประเมิน
พอเพียงและมุ่งมั่น คุณลักษณะ
ในการทางาน
อันพึง
ประสงค์

ระดับ
คุณภาพ 3
ผ่านเกณฑ์
ระดับ
คุณภาพ 3
ผ่านเกณฑ์

2

1

การเขียนเซต
3

3. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ :1.นักเรียนทดสอบก่อนเรียน
2.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องอัตราส่วน
3.นักเรียนแบ่งกลุ่มทากิจกรรม
4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอัตราส่วนและทาใบงาน
5.นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
สื่อเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้ :ภาพกลุ่มของสิ่งต่างๆ ใบความรู้ แบบ
ฝึกทักษะและ ใบงาน
แหล่งเรียนรู้ : ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
เวลา :2 ชั่วโมง

แผ่นที่ 3กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนคลุกเคล้าที่เหมาะสมระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 9 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 1

9.1 ขั้นนำเข้ำสูบ่ ทเรียน
1. ครูนำสนนนนำถึงสนถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนว่ำเรำจะพบเห็นข้อมูล ข่ำวสนำร นี่เกี่ยวข้องกับปริมำณของ
สนิ่งของนีเ่ รำใช้อยู่เป็นประจำ หรือ ประเภนของสนิ้นค้ำนี่จำหน่ำยในน้องถิ่น หรือกำรใช้จ่ำยในชีวิตประจำวันว่ำมีเหตุกำรณ์ใดบ้ำงนี่นักเรียน
สนนใจ ครูสนุ่มให้นักเรียนยกตัวอย่ำง เช่น

จำนวนเก้ำอี้กับ จำนวนโต๊ะ
จำนวนนักเรียนชำยกับจำนวนนักเรียนเรียนหญิง
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนกับจำนวนครู
จำนวนร้ำนค้ำนี่จำหน่ำยข้ำวและขนม
จำนวนเงินนีใ่ ช้จ่ำยกับเก็บออมในแต่ละวัน
2. ครูบันนึกคำตอบของนักเรียนไว้บนกระดำน และใช้คำถำมยั่วยุให้นักเรียนตอบถึงสนิ่งนีค่ รูกล่ำวถึงในข้อ 1 นั้นเรำ
สนำมำรถนำคณิตศำสนตร์มำเกี่ยวข้องได้ในเรื่องใดบ้ำง

3. ครูให้นักเรียนศึกษำใบควำมรูน้ ี่ 1 เรื่อง อัตรำสน่วนเมื่อนักเรียนศึกษำเข้ำใจดีแล้วอำสนำสนมัครนักเรียนเขียนสนัญลักษณ์แนน
จำนวนบนกระดำนด้วยอัตรำสน่วน เพื่อตรวจสนอบควำมเข้ำใจของนักเรียน

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงตัวอย่ำงนี่นักเรียนนำเสนนอบนกระดำนนัง้ หมด เป็นควำมสนัมพันธ์นี่แสนดงถึงกำร
เปรียบเนียบจำนวนสนองจำนวนนี่มีหน่วยเดียวกันหรือ
มีหน่วยต่ำงกันข้ำงต้นเรียกว่ำ “ อัตรำสน่วน” (Ratios)
5. ครูจดั กลุ่มนักเรียนแบบคละควำมสนำมำรถโดยมีจำนวนเด็กอ่อนต่อเด็กปำนกลำงต่อเด็กเก่ง 1 : 2 : 1 หรือ 1 : 2 : 2 กลุ่ม
ละ 4 – 5 คน โดยพิจำรณำจำกคะแนนผลสนัมฤนธิ์นำง
กำรเรียน

6. ครูนำสนนนนำถึงวิธีกำรปฏิบัตงิ ำนกลุ่ม ควำมรับผิดชอบ กำรนำงำนร่วมกัน ครูแจกใบกิจกรรมนี่ 1.1ให้นักเรียนปฏิบัติ
7. นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรมในใบกิจกรรมนี่ 1.1
8. ให้ตัวแนนแต่ละกลุ่มนำเสนนอจำกใบกิจกรรมนี่ 1.1 ครูและนักเรียนเพิ่มเติมในสน่วนนี่แตกต่ำงกัน
9 นักเรียนช่วยกันสนรุปควำมหมำยของอัตรำสน่วน ครูเพิ่มเติมกำรนำอัตรำสน่วนไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยแนะให้เห็นถึง
กำรเปรียบเนียบรำคำในกำรเลือกซื้อสนินค้ำ เช่น
มะขำมหวำน 3 กิโลกรัม รำคำ 100 บำน ถ้ำซื้อ 1 กิโลกรัม รำคำ 35 บำน จะเห็นว่ำถ้ำซื้อครั้งละ 3 กิโลกรัมจะถูกกว่ำซื้อครั้งละ 1 กิโลกรัม 3
ครั้ง อยู่ 5 บำน ชี้ให้นักเรียนเห็นว่ำกำรใช้จ่ำยนี่เกิดขึน้ นั้นควรคำนึงถึงรำยรับด้วยว่ำควรจะใช้จ่ำยเน่ำใดจึงจะเหมำะสนม กระตุ้นให้นักเรียนเห็น
ว่ำควำมสนัมพันธ์ของปริมำณสนองปริมำณ ให้นักเรียนได้นำคณิตศำสนตร์ไปใช้ในชีวิตประจำให้เกิดควำมคุ้มค่ำกับชีวิตและรำยได้ของตนเอง
จำกนั้นครูให้นักเรียนไปสนืบค้นสนูตรกำรนำข้ำวหลำม

ชั่วโมงที่ 2
11. ครูแจงผลคะแนนสอบกอนเรียนเรื่องอัตราส่วนใหนักเรียนทราบ และพูดคุยกับนักเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา และกลาวชมเชย
นักเรียนที่ทาคะแนนไดตามเกณฑที่ครูแจงไวเปนการใชทฤษฎีการเสริมแรงและทฤษฎีตัวแบบ
12. ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องอัตราส่วนเพื่อเปน(นักเรียน:ภูมิคมุ กัน) (Q7) ใหกับนักเรียน
13. ครูพิจารณากาหนดเวลาและจานวนกลุมในการนาเสนอ(ครู: พอประมาณ)กับเวลานักเรียนตองพิจารณาเลือกสมาชิกในกลุมที่มี
ศักยภาพเหมาะสมในการนาเสนอผลงานใหเพื่อนเห็นเปนตัวอยางใหเสร็จทันเวลาที่กาหนด
14. ตัวแทนนักเรียนออกมานาเสนอผลงานจากใบงานการเขียนอัตรา อัตราส่วนตางๆ
15. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายความรูจากการนาเสนอผลงานและสรุปความรูเกี่ยวกับการอัตรา อัตราส่วน(Q8)(ครูและนักเรียน:
เงื่อนไขความรู)้
16. ใหนักเรียนทาแบบฝกหัด เรื่อง การเขียนอัตรา อัตราส่วน
17. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยแบบฝกหัด และอภิปรายขอที่ผิดเพือ่ เปนการตรวจสอบความเขาใจ(ครูและนักเรียน: เงื่อนไขความรู)้
18. ครูใหนักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องอัตราส่วน โดยนักเรียนตองใชเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสองเงื่อนไข ได
แก่(นักเรียน: เงื่อนไขความรู)้ ซึ่งนักเรียนตองใชความรอบรูรอบคอบและระมัดระวังในการทาแบบทดสอบ และ(นักเรียน: เงื่อนไขคุณธรรม)ที่
นักเรียนตองใชความซื่อสัตย สุจริต ในการทาแบบทดสอบ

แผ่นที่ 4ชุดคาถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน
Q1:เมื่อนักเรียนดูภาพของใบงาน การทาน้าปั่นแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะจัดกลุ่มสิ่งเหล่านี้อย่างไร?(ความพอประมาณ ,
เงื่อนไขความรู้ )
Q2:นักเรียนลองยกตัวอย่างอัตราส่วนในชีวิตประจาวันพร้อมทั้งบอกอัตราส่วนของสิ่งเหล่านั้นคนละ 1 อย่าง(ความมีเหตุผล,
เงื่อนไขความรู,้ มิติสิ่งแวดล้อม)
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน
Q3: นักเรียนคิดว่าอัตรา อัตราส่วนต่างกันอย่างไร?(เงื่อนไขความรู้ , ความมีเหตุผล)
Q4: อัตราส่วนเราจะเขียนทั้งสองแบบพร้อมกันได้ไหม?(เงื่อนไขความรู้ , ความมีเหตุผล)
Q5: อัตราส่วนที่เท่ากันต้องมีลักษณะอย่างไร? (เงื่อนไขความรู,้ ความมีเหตุผล)
Q6: ในการทากิจกรรมกลุ่มครั้งนี้ นักเรียนแบ่งหน้าที่กันอย่างไรบ้าง มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร?
(มีภมู ิคุ้มกัน ,เงื่อนไขคุณธรรม, พอประมาณ , มิติสังคม )
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน
Q7: นักเรียนคิดว่าในท้องถิ่นของเราสามารถนามาเขียนเป็นอัตราส่วนได้ไหม?(มิติวัฒนธรรม , มิตวิ ัตถุ , ความมีเหตุผล)
Q8: หลักจากศึกษาเรื่องการเขียนอัตราส่วนแล้ว นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการเขียนอัตราส่วนมากน้อยเพียงใด ?(เงื่อนไข
ความรู,้ ความมีเหตุผล)

แผ่นที่ 5แนวทางที่ครูนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเซต ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 2 ชั่วโมง
5.1 ครูผู้สอนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน
คุณธรรมขอครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของเซต วิธีการเขียนเซต
1. มีความรักเมตตาศิษย์
เซตจากัดและเซตอนันตเซตที่เทากัน
2.มีความรับผิดชอบ
2. การประเมินผลตามสภาพจริง
3.มีความยุติธรรม
3.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.ตรงต่อเวลา
ประเด็น
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เนื้อหา
ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร ครูจัดกิจกรรมใหสอดคลอง
การจัดการเรียนรูให
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด กับเนื้อหาสภาพของทองถิ่น
ครอบคลุมตามตัวชี้วัด
เนื้อหาออกแบบและจัด
และสถานการณปจจุบัน
สามารถนาความรูไป
กิจกรรมใหเหมาะสมกับ
ประยุกตใชในชีวิตได
นักเรียนและบริบทของทอง
ถิ่น
เวลา
ศึกษาโครงสรางเวลาใน
จัดการเรียนรูเปนไปตามเวลา วางแผนการจัดการเรียนรูให
หลักสูตร กาหนดเวลาให
ที่กาหนด
เหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรม
เหมาะสมกับนักเรียนและ
ฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห
จัดกิจกรรมใหนักเรียน
บริบทของทองถิ่น - กาหนด
และนาความรูไปใช
สามารถนาความรูไปใชและ
ชิ้นงาน/ภาระงานให
เชื่อมโยงความรูกับสิ่งตางๆ
เหมาะสมกับศักยภาพของ
ในชีวิตประจาวันได
นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์
- ใชสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา
นักเรียนมีสื่อที่เหมาะสมกับ
นักเรียนมีสื่อที่เหมาะสม
และความสนใจของนักเรียน
กิจกรรมการเรียนรู
และสงเสริมใหเกิดการเรียน
- จัดหาสื่อเพียงพอกับ
รู
นักเรียน
แหล่งเรียนรู้
สงเสริมใหนักเรียนเลือกใช้
จัดหาหรือแนะนา
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
แหลงเรียนรูได
แหลงเรียนรูที่เหมาะสม
กิจกรรม
อยางเหมาะสมและเกิดประโย
กับนักเรียน
ชน
ประเมินผล
การประเมินผลตามสภาพ
สามารถตรวจสอบความรู
มีเกณฑการประเมินที่
จริงเหมาะสมกับศักยภาพ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ
ชัดเจน
ของนักเรียนและเวลา
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไดตรงตามตัวชี้วัด
และสภาพความเปนจริง

แผ่นที่ 6ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเซต ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง
6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน
1.นักเรียนมีความรอบรู เรื่อง ความหมายของอัตรา/
อัตราส่วน
2.นักเรียนรูจักสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน
3. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง
พอประมาน
1.นักเรียนมีพื้นฐานความรูทางคณิต
ศาสตรที่เหมาะสมกับเนื้อหา
2. นักเรียนทางานเหมาะสมกับเวลาที่
กาหนด

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทาให้การเรียนรู้สาเร็จ
1.ความสามัคคีในกลุ่ม
2.ความรับผิดชอบ
3.แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

1.นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือรวมอภิปรายไดอยางมีเหตุผล
2.นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหในการ
ทาแบบฝกทักษะและใบงานได้

1.นักเรียนรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง
สามารถแสดงความคิดเห็นไดและรูจัก
รับฟงความเห็นของเพื่อน
2.นักเรียนและครูและสามารถทางานร
วมกับผูอื่นได
3.นักเรียนสามารถนาความรูไปประยุกต
ใชในชีวิตได้

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้
ด้าน
องค์ประกอบ
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
1.ได้ความรู้ เกี่ยวกับ 1. มีการวางแผนในการ 1. มีความรอบรู้ใน
อัตราส่วนของส่วนผสม ทางานเป็นกระบวนการ การใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ในการทาข้าวหลาม
กลุ่ม
ท้องถิ่น
2. นักเรียนมีการ
2. รู้สาเหตุและปัญหา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ของการผลิตและการ
3. นักเรียนได้ช่วยเหลือ บริการผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น
ซึ่งกันและกัน
1. มีทักษะในการใช้ 1. มีทักษะในการทางาน 1. ใช้ประโยชน์จาก
วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
2. มีสามารถในการนา สิ่งแวดล้อมระมัดระวัง
ประหยัดและคุ้มค่า
ความรู้ที่ได้รับ ไปร่วมกัน และคุ้มค่า
2. การเลือกใช้วัสดุ
แก้ปัญหาเพื่อหาข้อสรุป
อุปกรณ์ได้อย่าง
ได้
เหมาะสม
1.ตระหนักถึงผลที่ที่ 1. มีความรับผิดชอบต่อ 1. มีจิตสานึกในการ
เกิดจากการใช้วัสดุ
การทางานของกลุ่ม
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
อุปกรณ์ในการ
2. ยอมรับความคิดเห็น ท้องถิ่น
ปฏิบัติงาน
2. ใช้ทรัพยากรและ
ซึ่งกันและกันมีความ
เสียสละและอดทน
สิ่งแวดล้อมอย่าง

วัฒนธรรม
1. การเรียนรูส้ อดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน
2. เห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น

1. ดารงตนอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
2. มีทักษะในการ
คานวณและนาไปใช้ได้
เหมาะสม

1.สืบสานการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การใช้แหล่งเรียนรู้
โดยใช้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ประหยัด

