แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กระบวนการดารงชีวิตของพืช(ตอน 2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10 ชัว่ โมง
แผนที่ 6 (2ชั่วโมง)

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

แผนที่ 1 (1ชั่วโมง)

เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับพืช
มฐ /ตัวชี้วัด ว 1.1 ม.1/13 ,ว 8.1 ม.1-3/1-6,ม.1-3/9

กระบวนการดารงชีวิตของพืช(ตอน 2) 10 ชั่วโมง

สาระการเรียนรู้ 1. เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการใช้

สาระสาคัญ การสืบพันธุ์ของพืชแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

มฐ./ตัวชี้วัด ว 1.1 ม.1/11,ว 8.1 ม.1-3/1-7,ม.1-3/9
สาระการเรียนรู้ 1. การแตกหน่อ การเกิดไหล เป็นการ

เทคโนโลยีเพื่อทาให้สิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของ

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยดอก

สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชโดยไม่มีการปฏิสนธิ

สิ่งมีชีวิตมีสมบัตติ ามต้องการ
2. การเพาะเลียงเนือเยื่อ พันธุวิศวกรรม เป็น

มีการผสมกันระหว่างเซลล์สบื พันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ

2. ราก ลาต้น ใบ กิ่งของพืช สามารถนาไปใช้ขยายพันธุ์พืชได้

เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์

ไม่ต้องใช้เซลล์สบื พันธุ์ แต่ใช้ส่วนอื่น ๆ ขยายพันธุ์แทน

เพศเมีย และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่

และเพิ่มผลผลิตของพืช
แผนที่ 4 (1ชั่วโมง)
แผนที่ 5 (2ชั่วโมง)

เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (1)

เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (2)
มฐ /ตัวชี้วัด ว 1.1 ม.1/12 ,ว 8.1 ม.1-3/1-6,ม.1-3/9

มฐ /ตัวชี้วัด ว 1.1 ม.1/12,ว 8.1 ม.1-3/1-6,ม.1-3/9
สาระการเรียนรู้ พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกโดย

สาระการเรียนรู้ พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก โดย

สังเกตได้จากการเคลื่อนไหวของส่วนประกอบของพืช

สังเกตได้จากการเคลื่อนไหวของส่วนประกอบของพืช

ที่มีต่อแสง นา และการสัมผัส

ที่มีต่อ แสง นา และการสัมผัส

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

แผนที่ 2 (2ชั่วโมง)
เรื่อง ส่วนประกอบของดอก
มฐ /ตัวชี้วัด ว 1.1 ว.1/10,ว 8.1 ม.1-3/1-7,ม.1-3/9
สาระการเรียนรู้ เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็นโครงสร้างที่ใช้
ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก
แผนที่ 3 (2ชั่วโมง)
เรื่อง การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
มฐ /ตัวชี้วัด ว 1.1 ม.1/11,ว 8.1 ม.1-3/1-7,ม.1-3/9
สาระการเรียนรู้ กระบวนการสิบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก
เป็นการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์ไข่ในออวุล

1. ความสามรถในการสื่อสาร

1. มีวินัย

2. ความสามารถในการคิด

2. ใฝ่เรียนรู้

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

3. อยู่อย่างพอเพียง

1. ใบงานเรื่องฉันดอกไม้
2. ติดภาพโครงสร้างของดอกพร้อมบอกหน้าที่

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. มุ่งมั่นในการทางาน

กร

ภาระ/ชิ้นงาน

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ( Backward Design)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของดอก ระดับชั้น มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
1. เป้าหมายการเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว 1.1 ม.1/10 ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบพันธุ์ของพืช
ว 8.1 ม.1-3/1-7,ม.1-3/9

2. หลักฐานการเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน : ทดลองเขียนอธิบายหน้าที่โครงสร้างของ
ดอก วาดภาพแสดงโครงสร้างของดอก
การวัดประเมินผล :

สาระสาคัญ
เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์
ของพืชดอก

ประเด็น

วิธีการ

เครื่องมือ

ด้าน K

- ตรวจใบงาน
ที่ 1 และชุด
คาถาม

- แบบประเมิน
ชืนงาน

ด้าน P

สังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานเป็น
กลุ่ม
สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

แบบประเมิน
ระดับ
พฤติกรรมการ คุณภาพ 2
ทางานเป็นกลุ่ม ผ่านเกณฑ์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกโครงสร้างและชีส่วนประกอบของดอก (K)
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย (P)
3. มีความสนใจอยากรู้อยากเห็น (A)
4. ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A)
ด้าน A

สาระการเรียนรู้
1. ส่วนประกอบของดอกไม้
- เซลล์สืบพันธุ์ของดอกไม้
สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร: อธิบาย เขียน และนาเสนอ
2. ความสามารถในการคิด: คิดวิเคราะห์ แปรความหมาย สรุปผล

2

1

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: ใช้กระบวนการกลุม่ ปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรียนรู้

บอกโครงสร้างและ
ชี้ส่วนประกอบของดอก

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา: แก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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1. ใฝ่เรียนรู:้ ตังใจเรียน แสวงหาความรู้ใหม่แล้วมาสรุปเป็นความรู้
2. อยู่อย่างพอเพียง: คิดและตัดสินใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพตนเอง/กลุ่ม เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างประหยัด ใช้ความรู้สติปัญญาเตรียมพร้อมและวางแผนการ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างอดทนเป็นระบบและรอบคอบสมเหตุสมผล
3. มุ่งมั่นในการทางาน: อดทนตังใจรับผิดชอบทางานสาเร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

3. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้: ทดลองชีส่วนประกอบและอธิบาย
โครงสร้างของดอก
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ใบงาน อุปกรณ์การทดลอง สื่อของจริง
เวลา : 2 ชั่วโมง

เกณฑ์
ประเมิน
ร้อยละ 60
ผ่านเกณฑ์

ระดับ
คุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของดอก ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน (ครูพอประมาณ) คละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
(ครู: คุณธรรม และมีภูมิคุ้นกัน) นักเรียนในกลุ่มร่วมกันกาหนดหน้าที่ของสมาชิกให้เหมาะสมกับความสามารถ
(นักเรียน: พอประมาณ และสังคม)
จากนันครูสนทนากับนักเรียนโดยสุ่มนักเรียน 2-3 คน ให้นักเรียนตอบคาถาม Q1-Q2 เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของดอก (นักเรียน: เงื่อนไขความรู้ มีเหตุผล และสังคม)
2. ครูนาดอกไม้ที่มีในท้องถิ่นมานาเสนอหน้าห้องเรียน เช่น ดอกชบา กุหลาบ ตาลึง ฟักทอง ครูสร้างความ
สนใจด้วยคาถาม Q3 (นักเรียน: เงื่อนไขความรู้ มีเหตุผล)
3. ครูค่อย ๆ ดึงส่วนประกอบสาคัญของดอก แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าส่วนประกอบแต่ละส่วนมีหน้าที่
อะไรบ้าง (ครู นักเรียน: เงื่อนไขความรู้ มีเหตุผล)
3. ครูตังคาถามชวนคิดด้วยคาถาม Q4 (นักเรียน: เงื่อนไขความรู้ มีเหตุผล)
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เสนอความคิดเห็น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความรู้เดิมออกมา(นักเรียน:
เงื่อนไขความรู้ มีเหตุผล)
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมส่งตัวแทนมารับใบความรู้เรื่อง โครงสร้างของดอก นาดอกไม้ที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม
เตรียมมาศึกษาเปรียบเทียบส่วนประกอบของดอกจากใบความรู้ นักเรียนร่วมมือกันทาใบงานที่ 1 เรื่อง ฉันคือพืช
ดอก ใบงานที่ 2 หน้าที่ของส่วนประกอบของดอก (นักเรียน: เงื่อนไขความรู้ พอประมาณ มีเหตุผล และสังคม)
6. ครูแนะนาวิธีการทางานกลุ่มร่วมกัน ควรร่วมมือกันศึกษาและอธิบายความรู้ซึ่งกันและกัน(ครู นักเรียน:
พอประมาณ และสังคม)
7. ครูให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างนาเสนอผลงานการทดลองหน้าชันเรียน จานวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 นาที (ครู:
พอประมาณ) โดยนักเรียนต้องวางแผนนาเสนอในเวลาที่กาหนด (นักเรียน: มีภูมิคุ้มกัน)
8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โดยครูใช้ชุดคาถาม Q5-Q11 มาให้นักเรียนร่วมกันตอบเพื่ออธิบาย
โครงสร้างหน้าที่ส่วนประกอบของดอก
9. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ปศพพ.) แล้วบันทึกผลการ
วิเคราะห์ในใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์หลักคิดและหลักปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ที่นามาใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเชื่อมโยงคาตอบจากคาถามทีละข้อให้สอดคล้องกับหลัก ปศพพ. โดยใช้ชุดคาถาม
Q12-Q15 (นักเรียน: มีเหตุผล และสังคม)

แผ่นที่ 4 ชุดคาถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของดอก ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน
Q1 พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์ นักเรียนคิดว่าพืชใช้อวัยวะใดในการสืบพันธุ์ (ความรู้)
Q2 นักเรียนคิดว่าอวัยวะดังกล่าวน่าจะเป็นแบบใด(ความมีเหตุผล)
Q3 นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของดอกไม้แต่ละชนิดเหมือนกันหรือไม่ (ความรู้ ความมีเหตุผล )
Q4 ภายในดอกไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน
Q5 นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่การทางานกลุ่มอย่างไรให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกและให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมายทันเวลาที่กาหนด(ภูมิคุ้มกัน พอประมาณ)
Q6 การปฏิบัติกิจกรรมให้สาเร็จให้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม นักเรียนจาเป็นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
บ้าง (คุณธรรม)
Q7 การบันทึกผลการทดลองตามผลการทดลองที่ได้ โดยไม่ลอกผลการทดลองกลุ่มอื่น จะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร
และเป็นคุณธรรมด้านใด (คุณธรรม)
Q8 ดอกไม้ชนิดใดบ้างที่นักเรียนนามาทดลองที่เป็นดอกไม้ประจาถิ่น (วัฒนธรรม)
Q9 การที่กลีบดอกไม้มีสีสันสวยงาม หรือมีกลิ่นหอม มีประโยชน์ต่อการขยายพันธุ์อย่างไร(ความรู้ ความมีเหตุผล )
Q10 ส่วนประกอบของดอกใดบ้างที่มีผลต่อการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช(ความรู้ ความมีเหตุผล )
Q11 ดอกไม้ที่มีแต่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียอย่างเดียว จะสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้หรือไม่(เหตุผล)
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน
Q12 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องปฏิบัติกิจกรรมการทดลองศึกษาส่วนประกอบของดอก (เหตุผล)
Q13 การทดลองศึกษาส่วนประกอบของดอกให้สาเร็จทันเวลาตามที่ได้รับมอบหมายกลุ่มของนักเรียนพิจารณาถึง
ปัจจัยใดพร้อมอธิบายเชื่อมโยงความเหมาะสมประกอบ (พอประมาณ)
Q14 การทดลองศึกษาส่วนประกอบของดอกให้สาเร็จทันเวลาตามที่ได้รับมอบหมายกลุ่มของนักเรียนมีการวางแผน
ด้วยความรอบคอบอย่างไร(ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)
Q15 หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง ส่วนประกอบของดอก แล้วนักเรียนจะปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันอย่างไร
เพื่อให้ดารงชีวิตของนักเรียนมีสุขภาพที่ดี (2-3-4)

แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของดอก ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
ครูผู้สอนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน
1. ความรู้เรื่องหน้าที่โครงสร้างของดอก
2. การจาแนกประเภทของดอก
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. จิตวิทยาในการสอน
ประเด็น

พอประมาณ
- เนือหาส่วนประกอบของ
เนื้อหา
ดอกสอดคล้องกับมาตรฐาน
เวลา
ตัวชีวัดเหมาะสมกับเวลาที่
กาหนดและวัยของผู้เรียน
- กาหนดเนือหาในแต่ละ
กิจกรรมเหมาะสมกับกิจกรรม
เนือหา วัยของผู้เรียน
การจัด - มอบหมายภาระงานและ
กิจกรรม ชินงานเหมาะสมกับ
ความสามารถผู้เรียนและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการ
เรียนรู้
- จานวนใบความรู้ ใบงาน
สื่อ/อุปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ เหมาะสม
กับกิจกรรมและปริมาณ
เพียงพอกับจานวนนักเรียน
แหล่งเรียนรู้

ประเมินผล

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. มีความรักความเมตตากับศิษย์
2. มีความยุติธรรม
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีวินัยตรงต่อเวลา
มีเหตุผล
- ต้องการให้ผู้เรียนรู้หน้าที่
ส่วนประกอบของดอก

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- สรุปเนือหาให้อ่านเข้าใจง่าย
- เรียงเนือหาตามลาดับการเรียนรู้

- ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างทั่วถึงตาม
ความสามารถ
- เพื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายที่กาหนด
- ผู้เรียนนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับภาระงานได้

-แบ่งกลุ่มคละความสามารถของ
นักเรียน
- เตรียมชุดคาถามให้พร้อม
ตามลาดับกิจกรรมการเรียน
-สังเกตพฤติกรรมและให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหา

- ต้องการให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมได้จริงตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ที่กาหนด

- เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการ
จัดกิจกรรม
- มีลาดับขันตอนการใช้สื่อและเก็บ
อย่างเป็นระบบ

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เหมาะสมกับ
กิจกรรมทีก่ าหนด

- ต้องการให้นกั เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความ
พร้อมในห้องปฏิบัติการมาปฏิบัตกิ ารทดลอง
ตามตัวชีวัด

- เตรียมห้องปฏิบัติการให้พร้อมก่อนการทดลอง

- จัดทาแบบประเมินผลงานและประเมิน
พฤติกรรมได้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
เรียนรู้

- ต้องการประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
ที่กาหนด

- วางแผนการวัด/ ประเมินผลตามขันตอนของ
กิจกรรม
- แบบประเมินมีการตรวจสอบเที่ยงตรงในการวัด
ตามตัวชีวัด

แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของดอก ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้
ความรู้ที่นักเรียนจะต้องมีก่อน
1. ความรู้เรื่องอวัยวะสืบพันธุ์ของพืช
2. หน้าที่โครงสร้างของดอก
พอประมาณ
1. นักเรียนรู้กาหนดหน้าที่ของสมาชิกภายใน
กลุ่มได้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน
2. นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทดลองได้
เหมาะสมกับวัสดุ

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทาให้การเรียนรู้สาเร็จ
1.ความรับผิดชอบ
2.ความมุ่งมั่นในการทางาน
3.แบ่งปันและเอือเฟื้อเผื่อแผ่
มีเหตุผล
1. ผู้เรียนรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างเป็น
ประโยชน์
2. นักเรียนสามารถนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ ตอบคาถามในชุดคาถามได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1. วางแผนการทางานอย่างละเอียดเป็นขันตอน
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์การทดลองได้ครบถ้วน
และตรงตามกิจกรรมการทดลอง
3. ศึกษาวิธีการทดลองให้เข้าใจก่อนการทดลอง

6.2 ผู้เรียนจะเรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้
ด้าน
องค์ประกอบ

ความรู้
(K)

ทักษะ
(P)

ค่านิยม
(A)

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- รู้วิธีใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง - มีความรู้ในการ
- มีความรู้ในการดูแล - มีความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ใน
ประหยัดคุ้มค่า
จัดแบ่งหน้าที่ภายใน รักษาความสะอาดการ ท้องถิ่น
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม จัดการขยะอย่างถูกต้อง
- มีความรู้ในการ
ของห้องปฏิบัติการหลัง
ปฏิบัติตนที่จะทางาน การทดลอง
ร่วมกับผู้อื่น
- มีทักษะในการใช้วัสดุ
- ทางานร่วมกัน
- รักษาความสะอาด
- ศึกษาส่วนประกอบของ
อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและ ภายในกลุ่มตามที่
ของห้องปฏิบัติการหลัง ดอกไม้ในท้องถิ่น
ประหยัด
ได้รับมอบหมายจน
การทดลอง
สาเร็จและมีความสุข
- เห็นความสาคัญของการ - มีความรับผิดชอบต่อ - มีจิตสานึกในการ
- ตระหนักถึงคุณค่า
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
การทางานของกลุ่ม
รักษาสภาพแวดล้อม
ของดอกไม้ใน
ทดลองอย่างประหยัดคุ้ม
ของห้องปฏิบัติการให้
ท้องถิ่น
สะอาดเป็นระเบียบ

แบบประเมินการทางานกลุ่ม
เรื่อง…………………………………………..………..กลุ่มที่……………….ชั้น………………….
รายชื่อสมาชิก 1. ……………………………………….……………………………………………………..เลขที่ ……………………………………
2. ……………………………………….……………………………………………………..เลขที่ ……………………………………
3. ……………………………………….……………………………………………………..เลขที่ ……………………………………
4. ……………………………………….……………………………………………………..เลขที่ ……………………………………
5. ……………………………………….……………………………………………………..เลขที่……………………………………
6. ……………………………………….……………………………………………………..เลขที่……………………………………
รายการประเมิน
วิธีการปฏิบัติงาน
1. การศึกษาวิธีการทางาน
2. การแบ่งหน้าที่การทางาน
3. การตรงเวลา
4. ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้วัสดุอุปกรณ์
รวม
ผลงาน
5. ความคิดสร้างสรรค์(ชินงาน)
6. ความถูกต้อง(ใบงาน)
7. ความสะอาดและสวยงามของชินงาน
รวม

5

ระดับคุณภาพ
4
3
2

1

หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมิน
16-20 = ดี
10-15 = ดี
4-9 =ควรปรับปรุง

คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม =

คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม =

/ 20

ผ่าน/ไม่ผ่าน

/ 15

เกณฑ์การประเมิน
10-15 = ดี
5-9 = ปานกลาง
0-4 = ควรปรับปรุง
ผ่าน/ไม่ผ่าน

พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
8. ความร่วมมือในกลุม่
9. การยอมรับฟังคนอื่น
10. ความเหมาะสมในการแสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การประเมิน
8-10 = ดี
5-7 = ปานกลาง
2-4 = ควรปรับปรุง

รวม

คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม =

/ 15

ผ่าน/ไม่ผ่าน

รวมทั้งหมด

คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม =

/ 50

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ลงชื่อ……………………………………………ผู้ประเมิน
(………………………………………………………….)

ลงชื่อ……………………………………………..ผู้รับประเมิน
(………………………………………………………….)

ใบงานที่ 1 เรื่อง ฉันคือดอกไม้
รายชื่อสมาชิก 1. ……………………………………….……………………………………………………..เลขที่ ……………………………
2. ……………………………………….……………………………………………………..เลขที่ ……………………………
3. ……………………………………….……………………………………………………..เลขที่ ……………………………
4. ……………………………………….……………………………………………………..เลขที่ ……………………………
5. ……………………………………….……………………………………………………..เลขที่……………………………
6. ……………………………………….……………………………………………………..เลขที่……………………………

คาชีแจง ให้นักเรียนเลือกคาที่กาหนดให้ที่มีความหมายตรงกับภาพ เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ใบงานที่ 2 เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอก
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาดอกไม้มาผ่าออกให้เห็นส่วนประกอบภายในแล้วติดลงในกระดาษใบงาน พร้อมระบุชื่อ
และหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่10
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการออม
ก. ใช้จ่ายอย่างขัดสน
ข. มีเงินใช้ในยามจาเป็น
ค. ก่อให้เกิดหนีสินได้ง่าย
2. การใช้จ่ายอย่างประหยัด ทาให้เกิดผลดีอย่างไร
ก. ไม่เป็น
หนีสิน
ข. ไม่มีโรคภัย
ค. มีสุขภาพดี
3. เงินออมของนักเรียนได้มาจากข้อใด
ก. เงินที่ได้จากการค้า
ขาย
ข. เงินที่เหลือจากการใช้จ่าย
ค. เงินที่ได้จากการขอยืมเพื่อน
4. ลักษณะของการใช้จ่ายที่ดีคือข้อใด
ก. วางแผนการใช้จ่าย
ข. ไม่ซือสินค้าฟุ่มเฟือย
ค. ซือสินค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่เลือก
5. ข้อใดไม่ใช่การออม
ก. หยอดเงินใส่กระปุกออม
สิน
ข. ฝากเงินที่ธนาคาร
ค. ซือของราคาแพง

6. ใครใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
ก. เกดใช้เฉพาะสิ่งของที่ราคา
แพง
ข. โต้งซือรองเท้าแบบที่ชอบทีละ 2 คู่
ค. พิมซ่อมแซมเสือที่ขาดแล้วนากลับมาใช้ต่อ
7.ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ก.ออยใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ข. แนนวางแผนการใช้จ่าย
ค. ป่านซือสินค้าอย่างรวดเร็วโดยไม่
เลือก
8.การปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่าประหยัด
ก.รับประทานอาหารให้
น้อยลง
ข. เลือกซือเฉพาะสิ่งที่จาเป็น
ค. ไม่ซืออะไรเลย
9.ข้อดีของการรู้จักใช้จ่ายและเก็บออมคืออะไร
ก.ฝึกให้เป็นคนมีเมตตา
กรุณา
ข. ฝึกให้เป็นคนมีความเสียสละ
ค. ฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ
10. การใช้จ่ายที่เหมาะสมคือข้อใด
ก. โอ๋ซือรองเท้าครังละ 10 คู่
ข. นงซือยาสีฟัน 1 หลอด
ค. ส้มซือกระเป๋าราคาแพง

ตัวชี้วดั ส3.1 ข้อ2

แบบประเมิ
1. ข 2. กนการน
3. ข าเสนอผลงาน
4. ก 5. ค
6. ค

7. ข

8. ข

ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

9. ค10. ข

คาชี้แจง: ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลง
ในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

3

ระดับคะแนน
2

1

เนือหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนือหา
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ
วิธีการนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

ต่ากว่า 8

ปรับปรุง

แบบประเมินสมุดนักประหยัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
รายการประเมิน

ชื่อ-สกุล
ด.ช.อัมฤทธิ์ หอมประสิ ทธิ์
ด.ช.วรกฤต ลิ้มซิ้ว
ด.ช.วงศกร พิมพ์ศรี
ด.ช.ชัยชนะ ชูยงั
ด.ช.ภาคินศิริ ไพบูลย์
ด.ช.อรรถนนท์ รอดรักษ์
ด.ช.ณัฏฐ์ณภัทร เพ็ชรที่วงั
ด.ช.ทัศพล เพชรทอง
ด.ช.ชนภัทร ทัศเขียว
ด.ช.สิ รภพ ปลอดชูแก้ว
ด.ช.นรวิชญ์ รัตนพันธ์
ด.ช.ภาวัต เสื อชาวป่ า
ด.ช.คงสิ น จริ ตงาม
ด.ช.ภาณุ พงศ์ ทองสี ลา
ด.ช.สุ รชัย ละอองทอง
ด.ช.วรากร สุ ขโขมี
ด.ญ.ณัฐณิ ชา แสงสู ง
ด.ญ.วิธาดา เจษฏารมย์
ด.ญ.บุญญารัตน์ รัตนคข
ด.ญ.วนัชพร ศรี กลับ
ด.ญ.จุฑามณี ไชยสุ วรรณ
ด.ญ.จันทกานต์ เกื้อภักดิ์
ด.ญ.รัตนาวดี ดิษฐ์คล้าย
ด.ญ.สุ ภสั สร หนูแก้ว
ด.ญ.ธนัชพร อักษรเดช
ด.ญ.ปัญฑิตา แก้วสุ วรรณ

การรู้จักวางแผน

การเห็นคุณค่าของ

การใช้จ่ายเงิน

การออม

1

2

3

1

2

3

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ระดับคะแนน
15

ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวชนากานต์ คงแก้ว)
ครูผู้สอน

แบบประเมินสมุดนักประหยัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
รายการประเมิน

ชื่อ-สกุล
ด.ช.ณัฐพล สาลีร่วง
ด.ช.ปัณณวัฒน์ ด้วงศรี ทอง
ด.ช.ธนวัฒน์ ปานศรี นวล
ด.ช.จิณณิ พตั มณี ฉาย
ด.ช.กฤษณกัณต์ อินทรสุ วรรณ
ด.ช.สัณหพิชญ์ รักษา
ด.ช.สรยุทธ มีวงศ์
ด.ช.นันทพงศ์ พิบูลย์
ด.ช.สุ ทธิ พจน์ จันทร์แก้ว
ด.ช.ณัฐพงศ์ นองทรัพย์
ด.ช.จักริ นทร์ เกสริ นทร์
ด.ช.ณัฐพงษ์ จันทร์อุดม
ด.ช.อภิวิชญ์ ไชยรัตน์
ด.ช.ปัณณฑัต ละออ
ด.ช.สุ ทธวีร์ เทพทัศน์
ด.ช.พีรพัฒน์ แซ่ต้ งั
ด.ญ.ศุภิสรา เพชรรัตน์
ด.ญ.ณัฐวดี แขดวง
ด.ญ.พัชราวดี ไทยยัง
ด.ญ.ณัฐณิ ชา จันทิปะ
ด.ญ.ภรัญญา รักษาพล
ด.ญ.กัญญาภัค จันทรเสน
ด.ญ.ปาลิตา ศรี วิเศษ
ด.ญ.รัตน์ติกา พูลเกิด
ด.ญ.ฟ้ารุ่ ง เกิดขุมทอง
ด.ญ.ปิ ยนุชไชยน้อย
ด.ญ.ศุภีสรา ผลกล่า

1
ปรับปรุง

การรู้จักวางแผน

การเห็นคุณค่าของ

การใช้จ่ายเงิน

การออม

2
พอใช้

3
ดี

1
ปรับปรุง

2
พอใช้

3
ดี

ระดับคะแนน
15

ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวชนากานต์ คงแก้ว)
ครูผู้สอน

แบบประเมินสมุดนักประหยัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
รายการประเมิน

ชื่อ-สกุล
ด.ช.วิวรรธน์ พรมวันรัตน์
ด.ช.เทวฤทธิ์ เมืองลาย
ด.ช.พลวัฒน์ ช่วยทอง
ด.ช.จตุรภัทร บุญเจริ ญ
ด.ช.จิติราชย์ เพชรพรม
ด.ช.สุริยา โมรา
ด.ช.ธัชพงศ์ แสนเสนา
ด.ช.ปฎิหาริ ย ์ พรมอาวุธ
ด.ช.ธนวินท์ เสวกวัง
ด.ช.ขัตติยะ เพชรใหญ่
ด.ช.พชรวินท์ วรรณทอง
ด.ช.ธันวา ศิลารอด
ด.ช.ศร สิ นณรงค์
ด.ช.ระพีพฒั น์ สมทรง
ด.ช.ธเนศ สาระพงษ์
ด.ช.วิชชุ บัวเพชร
ด.ญ.ขวัญมนัส ทองพรหม
ด.ญ.กรกนก จันทร์ปน
ด.ญ.ตรี มูรติ ชาญอาวุธ
ด.ญ.ศุภกานต์ ขุนเพชรวัน
ด.ญ.ธนพร โกมลเมฆ
ด.ญ.ภัสราภา สุขสอน
ด.ญ.ศิรัญญา ธราพร
ด.ญ.ณัฐธิดา ต้นส้ม
ด.ญ.ณัฐวดี ปัญญายิ่ง
ด.ญ.ธนกร เดชสถิตย์

1
ปรับปรุง

การรู้จักวางแผน

การเห็นคุณค่าของ

การใช้จ่ายเงิน

การออม

2
พอใช้

3
ดี

1
ปรับปรุง

2
พอใช้

3
ดี

ระดับคะแนน
15

ด.ญ.สุชญ
ั ญา วิเชียรรัตน์

ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวชนากานต์ คงแก้ว)

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของสมาชิกเป็นรายบุคคล นักเรียนชั้นครูประถมศึ
กษาปีที่ 1/1
ผู้สอน

คาชี้แจง ประธานกลุ่มสังเกตการทางานของสมาชิก โดยการทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม
ความสนใจ

การมีส่วนร่วม
แสดงความ

ในการเรียน

คิดเห็นในการ

การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

อภิปราย
ชื่อ-สกุล
ด.ช.อัมฤทธิ์ หอมประสิ ทธิ์
ด.ช.วรกฤต ลิ้มซิ้ว
ด.ช.วงศกร พิมพ์ศรี
ด.ช.ชัยชนะ ชูยงั
ด.ช.ภาคินศิริ ไพบูลย์
ด.ช.อรรถนนท์ รอดรักษ์
ด.ช.ณัฏฐ์ณภัทร เพ็ชรที่วงั
ด.ช.ทัศพล เพชรทอง
ด.ช.ชนภัทร ทัศเขียว
ด.ช.สิ รภพ ปลอดชูแก้ว
ด.ช.นรวิชญ์ รัตนพันธ์
ด.ช.ภาวัต เสื อชาวป่ า
ด.ช.คงสิ น จริ ตงาม
ด.ช.ภาณุ พงศ์ ทองสี ลา
ด.ช.สุ รชัย ละอองทอง
ด.ช.วรากร สุ ขโขมี
ด.ญ.ณัฐณิ ชา แสงสู ง
ด.ญ.วิธาดา เจษฏารมย์
ด.ญ.บุญญารัตน์ รัตนคข
ด.ญ.วนัชพร ศรี กลับ
ด.ญ.จุฑามณี ไชยสุ วรรณ
ด.ญ.จันทกานต์ เกื้อภักดิ์
ด.ญ.รัตนาวดี ดิษฐ์คล้าย
ด.ญ.สุ ภสั สร หนูแก้ว
ด.ญ.ธนัชพร อักษรเดช

3

2

1

3

2

1

3

2

การตอบ

ความ
รับผิดชอบต่อ

รวม

คาถาม

งานที่ได้รับ

คะแนน

มอบหมาย
1

3

2

1

3

2

1

15

ด.ญ.ปัญฑิตา แก้วสุ วรรณ

เกณฑ์ การประเมิน
ให้ คะแนน 1-6

ถ้ าการทางานนันอยู
้ ใ่ นระดับต้ องปรับปรุง

ลงชื่อ…………………………………

ถ้ าการทางานนันอยู
้ ใ่ นระดับพอใช้ (ต้ องพัฒแบบ
นา)

ให้ คะแนน 7-11

ให้ คะแนน
12-15
ถ้ าการทางานนั
นอยู
้ ใ่ นระดั
บดี (ให้ รักษาระดักบเป็
ไว้ น
) รายบุคคล
แบบสั
งเกตพฤติ
กรรมการท
างานของสมาชิ

(นางสาวชนากานต์ คงแก้ว)

นักเรียนชั้นครูประถมศึ
กษาปีที่ 1/2
ผู้สอน

คาชี้แจง ประธานกลุ่มสังเกตการทางานของสมาชิก โดยการทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม

การมีส่วนร่วม

ความสนใจ
ในการเรียน

ชื่อ-สกุล
ด.ช.ณัฐพล สาลีร่วง
ด.ช.ปัณณวัฒน์ ด้วงศรี ทอง
ด.ช.ธนวัฒน์ ปานศรี นวล
ด.ช.จิณณิ พตั มณี ฉาย
ด.ช.กฤษณกัณต์ อินทรสุ วรรณ
ด.ช.สัณหพิชญ์ รักษา
ด.ช.สรยุทธ มีวงศ์
ด.ช.นันทพงศ์ พิบูลย์
ด.ช.สุ ทธิ พจน์ จันทร์แก้ว
ด.ช.ณัฐพงศ์ นองทรัพย์
ด.ช.จักริ นทร์ เกสริ นทร์
ด.ช.ณัฐพงษ์ จันทร์อุดม
ด.ช.อภิวิชญ์ ไชยรัตน์
ด.ช.ปัณณฑัต ละออ
ด.ช.สุ ทธวีร์ เทพทัศน์
ด.ช.พีรพัฒน์ แซ่ต้ งั
ด.ญ.ศุภิสรา เพชรรัตน์
ด.ญ.ณัฐวดี แขดวง
ด.ญ.พัชราวดี ไทยยัง
ด.ญ.ณัฐณิ ชา จันทิปะ
ด.ญ.ภรัญญา รักษาพล
ด.ญ.กัญญาภัค จันทรเสน
ด.ญ.ปาลิตา ศรี วิเศษ
ด.ญ.รัตน์ติกา พูลเกิด
ด.ญ.ฟ้ารุ่ ง เกิดขุมทอง

3

2

ความ

แสดงความ

การรับฟังความ

การตอบ

รับผิดชอบต่อ

รวม

คิดเห็นในการ

คิดเห็นของผู้อื่น

คาถาม

งานที่ได้รับ

คะแนน

อภิปราย
1

3

2

มอบหมาย
1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

15

ด.ญ.ปิ ยนุชไชยน้อย
ด.ญ.ศุภีสรา ผลกล่า

แบบ
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของสมาชิกเป็นรายบุคคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
คาชี้แจง ประธานกลุ่มสังเกตการทางานของสมาชิก โดยการทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม

การมีส่วนร่วม

ความสนใจ
ในการเรียน

ชื่อ-สกุล
ด.ช.วิวรรธน์ พรมวันรัตน์
ด.ช.เทวฤทธิ์ เมืองลาย
ด.ช.พลวัฒน์ ช่วยทอง
ด.ช.จตุรภัทร บุญเจริ ญ
ด.ช.จิติราชย์ เพชรพรม
ด.ช.สุริยา โมรา
ด.ช.ธัชพงศ์ แสนเสนา
ด.ช.ปฎิหาริ ย ์ พรมอาวุธ
ด.ช.ธนวินท์ เสวกวัง
ด.ช.ขัตติยะ เพชรใหญ่
ด.ช.พชรวินท์ วรรณทอง
ด.ช.ธันวา ศิลารอด
ด.ช.ศร สิ นณรงค์
ด.ช.ระพีพฒั น์ สมทรง
ด.ช.ธเนศ สาระพงษ์
ด.ช.วิชชุ บัวเพชร
ด.ญ.ขวัญมนัส ทองพรหม
ด.ญ.กรกนก จันทร์ปน
ด.ญ.ตรี มูรติ ชาญอาวุธ
ด.ญ.ศุภกานต์ ขุนเพชรวัน
ด.ญ.ธนพร โกมลเมฆ
ด.ญ.ภัสราภา สุขสอน
ด.ญ.ศิรัญญา ธราพร
ด.ญ.ณัฐธิดา ต้นส้ม
ด.ญ.ณัฐวดี ปัญญายิ่ง

3

2

1

ความ

แสดงความ

การรับฟังความ

การตอบ

รับผิดชอบต่อ

รวม

คิดเห็นในการ
อภิปราย

คิดเห็นของผู้อื่น

คาถาม

งานที่ได้รับ
มอบหมาย

คะแนน

3

3

2

15

2

1

2

1

3

2

1

3

1

ด.ญ.ธนกร เดชสถิตย์
ด.ญ.สุชญ
ั ญา วิเชียรรัตน์

เกณฑ์ การประเมิน
ให้ คะแนน 1-6

ลงชื่อ…………………………………
ถ้ าการทางานนันอยู
้ ใ่ นระดับต้ องปรับปรุง

(นางสาวชนากานต์ คงแก้ว)

ให้ คะแนน 7-11 ถ้ าการทางานนั
นอยู
้ ใ่ นระดับพอใช้
แบบประเมิ
นคุ(ต้ณองพัลัฒกนา)
ษณะอันพึงประสงค์

ครูผู้สอน

ให้ คะแนน 12-15 ถ้ าการทางานนันอยู
้ ใ่ นระดับดี (ให้ รักษาระดับไว้ )

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

คาชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ใฝ่เรียนรู้
ชื่อ-สกุล
ด.ช.อัมฤทธิ์ หอมประสิ ทธิ์
ด.ช.วรกฤต ลิ้มซิ้ว
ด.ช.วงศกร พิมพ์ศรี
ด.ช.ชัยชนะ ชูยงั
ด.ช.ภาคินศิริ ไพบูลย์
ด.ช.อรรถนนท์ รอดรักษ์
ด.ช.ณัฏฐ์ณภัทร เพ็ชรที่วงั
ด.ช.ทัศพล เพชรทอง
ด.ช.ชนภัทร ทัศเขียว
ด.ช.สิ รภพ ปลอดชูแก้ว
ด.ช.นรวิชญ์ รัตนพันธ์
ด.ช.ภาวัต เสื อชาวป่ า
ด.ช.คงสิ น จริ ตงาม
ด.ช.ภาณุ พงศ์ ทองสี ลา
ด.ช.สุ รชัย ละอองทอง
ด.ช.วรากร สุ ขโขมี
ด.ญ.ณัฐณิ ชา แสงสู ง
ด.ญ.วิธาดา เจษฏารมย์
ด.ญ.บุญญารัตน์ รัตนคข
ด.ญ.วนัชพร ศรี กลับ
ด.ญ.จุฑามณี ไชยสุ วรรณ
ด.ญ.จันทกานต์ เกื้อภักดิ์
ด.ญ.รัตนาวดี ดิษฐ์คล้าย
ด.ญ.สุ ภสั สร หนูแก้ว
ด.ญ.ธนัชพร อักษรเดช

3

2

อยู่อย่างพอเพียง
1

3

2

1

3

มุ่งมั่นในการ

รวม

ทางาน

คะแนน

2

1

9

ด.ญ.ปัญฑิตา แก้วสุ วรรณ

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอให้ 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครังให้ 2 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครังให้
1 คะแนน

ลงชื่อ…………………………………

(นางสาวชนากานต์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คงแก้ว)

ครูผู้สอน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

คาชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ใฝ่เรียนรู้
ชื่อ-สกุล
ด.ช.ณัฐพล สาลีร่วง
ด.ช.ปัณณวัฒน์ ด้วงศรี ทอง
ด.ช.ธนวัฒน์ ปานศรี นวล
ด.ช.จิณณิ พตั มณี ฉาย
ด.ช.กฤษณกัณต์ อินทรสุ วรรณ
ด.ช.สัณหพิชญ์ รักษา
ด.ช.สรยุทธ มีวงศ์
ด.ช.นันทพงศ์ พิบูลย์
ด.ช.สุ ทธิ พจน์ จันทร์แก้ว
ด.ช.ณัฐพงศ์ นองทรัพย์
ด.ช.จักริ นทร์ เกสริ นทร์
ด.ช.ณัฐพงษ์ จันทร์อุดม
ด.ช.อภิวิชญ์ ไชยรัตน์
ด.ช.ปัณณฑัต ละออ
ด.ช.สุ ทธวีร์ เทพทัศน์
ด.ช.พีรพัฒน์ แซ่ต้ งั
ด.ญ.ศุภิสรา เพชรรัตน์
ด.ญ.ณัฐวดี แขดวง
ด.ญ.พัชราวดี ไทยยัง
ด.ญ.ณัฐณิ ชา จันทิปะ
ด.ญ.ภรัญญา รักษาพล
ด.ญ.กัญญาภัค จันทรเสน
ด.ญ.ปาลิตา ศรี วิเศษ
ด.ญ.รัตน์ติกา พูลเกิด

3

2

อยู่อย่างพอเพียง
1

3

2

1

3

มุ่งมั่นในการ

รวม

ทางาน

คะแนน

2

1

9

ด.ญ.ฟ้ารุ่ ง เกิดขุมทอง
ด.ญ.ปิ ยนุชไชยน้อย
ด.ญ.ศุภีสรา ผลกล่า

เกณฑ์การให้คะแนน
่อ…………………………………
แบบประเมิ
นคุณลักษณะอันพึลงชื
งประสงค์
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอให้
3 คะแนน
(นางสาวชนากานต์ คงแก้ว)
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครังให้ 2 คะแนน
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครังให้
1 นักคะแนน
ครูผู้สอน
คาชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ใฝ่เรียนรู้
ชื่อ-สกุล
ด.ช.วิวรรธน์ พรมวันรัตน์
ด.ช.เทวฤทธิ์ เมืองลาย
ด.ช.พลวัฒน์ ช่วยทอง
ด.ช.จตุรภัทร บุญเจริ ญ
ด.ช.จิติราชย์ เพชรพรม
ด.ช.สุริยา โมรา
ด.ช.ธัชพงศ์ แสนเสนา
ด.ช.ปฎิหาริ ย ์ พรมอาวุธ
ด.ช.ธนวินท์ เสวกวัง
ด.ช.ขัตติยะ เพชรใหญ่
ด.ช.พชรวินท์ วรรณทอง
ด.ช.ธันวา ศิลารอด
ด.ช.ศร สิ นณรงค์
ด.ช.ระพีพฒั น์ สมทรง
ด.ช.ธเนศ สาระพงษ์
ด.ช.วิชชุ บัวเพชร
ด.ญ.ขวัญมนัส ทองพรหม
ด.ญ.กรกนก จันทร์ปน
ด.ญ.ตรี มูรติ ชาญอาวุธ
ด.ญ.ศุภกานต์ ขุนเพชรวัน
ด.ญ.ธนพร โกมลเมฆ
ด.ญ.ภัสราภา สุขสอน
ด.ญ.ศิรัญญา ธราพร
ด.ญ.ณัฐธิดา ต้นส้ม
ด.ญ.ณัฐวดี ปัญญายิ่ง

3

2

อยู่อย่างพอเพียง
1

3

2

1

3

มุ่งมั่นในการ

รวม

ทางาน

คะแนน

2

1

9

ด.ญ.ธนกร เดชสถิตย์
ด.ญ.สุชญ
ั ญา วิเชียรรัตน์

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอให้ 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครังให้ 2 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครังให้
1 คะแนน

สมุดนักประหยัด

ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวชนากานต์ คงแก้ว)
ครูผู้สอน

คาชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกการออมเงินของตนเอง เป็นเวลา 5 วัน

นักประหยัดมีชื่อว่า .................................................................................
ชั้น....................... เลขที่ ......................
จากวันที่
ถึงวันที่
วัน เดือน ปี
จานวนเงินออม

ความคิดเห็น (รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ/ ผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.....

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวรัตนาภรณ์ ชายสิงขรณ์)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
วันที่..........................................

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รหัสวิชา.........ส11101...........รายวิชา...สังคมศึกษา..ศาสนา..และวัฒนธรรม............ชันประถมศึกษาปีที่....1....
วันที่............................................................................ใช้สอนห้อง.........................เวลา........................................
วันที่............................................................................ใช้สอนห้อง.........................เวลา........................................
วันที่............................................................................ใช้สอนห้อง.........................เวลา........................................
สรุปผลการเรียนการสอน
1. นักเรียนจานวน........................คน
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้...............คน
คิดเป็นร้อยละ...................................
ไม่ผ่านจุดประสงค์............................คน
คิดเป็นร้อยละ...................................
ได้แก่
1...........................................................................................
2. ........................................................................................
3. ..........................................................................................
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่
1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ( K)
..........................................................................................................................................................................
3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P)
..........................................................................................................................................................................
4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A)
..........................................................................................................................................................................

5. ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(นางสาวชนากานต์ คงแก้ว)
ครูอัตราจ้าง

ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วางแผนการใช้จ่ายและการออม
กระปุกออมทรัพย์

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันนัวที่ดี

สื่ อ/นวัตกรรม

ถอดบทเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการใช้จ่ายและการออม

นางสาวชนากานต์ คงแก้ว

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบประเมินชิ้นงาน
ประกอบแผนการสอน เรื่อง ส่วนประกอบของประโยค ประถมศึกษาปีที่ 2/1
คาชีแจง ผูส้ อนบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม แล้วสรุปผลการประเมินการสังเกต ดังนี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.

คณัสนันท์
จิระศักดิ์
อภิรฐั
ปิติภัทร
ธนกฤต
ณัฐภัทร
พลวรรธน์
สุเชาว์
พรหมมินทร์
พงศกร
เอกลักษณ์
อัครนัย
ชาฟีอี
ศิริวัฒน์
วทัญญู
ณัฐกร
ชาคริต
พชรพล
สุกัญญา
อารยา
สรินรัตน์
นันทวดี
เบญญาภา
สุพิชชญา
ณัฏฐนิชา
ภูริชญา
เพชรวรินทร์
จิรัชญา
ณิชกานต์

รักกลิ่น
ทองกระจ่าง
เจียมดี
วิชาธิคุณ
นวลผกา
หวานสุข
มั่นคง
พิสสมัย
ผลรัตน์
นวลทองแก้ว
กุศลประคอง
โพธิ์ทอง
จินดาโชติ
ศรีสุวรรณ
เปลืองกลาง
ซุ่นแซ่ล้อ
กาญจนะ
นาคสีทอง
ขาวปั้น
ใจหาญ
จันทร์แก้ว
คาทอง
เพ็ชรรัตน์
สุขเกษม
บุตรเวชย์
โททอง
คงแก้ว
รัตนสุภา
แก้วลาหัด

3 111
2 1

2 1

คิดและเขียน
ประโยคตาม
สถานการร์ที่
กาหนด

3 2 1

ผลงานมี
ความ
ถูกต้อง
สมบูรณ์

2 1

รวมคะแนน

ผลงานมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ไม่มีคะแนนน

2 1

ข้อ 3
5 คะแนน

ไม่มีคะแนนน

2 1

คิดและเขียน
ประโยคตาม
สถานการร์ที่
กาหนด

ไม่มีคะแนนน

3

ไม่มีคะแนนน

ชื่อ - สกุล

ผลงานมี
ความ
ถูกต้อง
สมบูรณ์

ไม่มีคะแนนน

ที่

คิดและเขียน
ประโยคตาม
สถานการร์ที่
กาหนด

ข้อ 2
5 คะแนน

ไม่มีคะแนนน

ข้อ 1
5 คะแนน

15

30
31
32
33

ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.

นงนภัส
พิมพ์วลัญช์
ปาณิสรา
ปวริศา

สีละมัย
เอ้งฉ้วน
สุทธิรุ่งเรือง
แผ่นทอง

ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวชนากานต์ คงแก้ว)
ครูผู้สอน

แบบบันทึกคะแนนการทางาน
ประกอบแผนการสอน เรื่อง ส่วนประกอบของประโยค ประถมศึกษาปีที่ 2/1
คาชีแจง ผูส้ อนบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม แล้วสรุปผลการประเมินการสังเกต ดังนี

ที่

ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์ที่
กาหนด

ชื่อ - สกุล

ผลงานมี
ความถูกต้อง
สมบูรณ์

ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค์

ผลงานมี
ความเป็น
ระเบียบ

ผลงานเสร็จ
ตามเวลาที่
กาหนด
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ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ช.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.
ด.ญ.

คณัสนันท์
จิระศักดิ์
อภิรัฐ
ปิติภัทร
ธนกฤต
ณัฐภัทร
พลวรรธน์
สุเชาว์
พรหมมินทร์
พงศกร
เอกลักษณ์
อัครนัย
ชาฟีอี
ศิริวัฒน์
วทัญญู
ณัฐกร
ชาคริต
พชรพล
สุกัญญา
อารยา
สรินรัตน์
นันทวดี
เบญญาภา
สุพิชชญา
ณัฏฐนิชา
ภูริชญา
เพชรวรินทร์
จิรัชญา

รักกลิ่น
ทองกระจ่าง
เจียมดี
วิชาธิคุณ
นวลผกา
หวานสุข
มั่นคง
พิสสมัย
ผลรัตน์
นวลทองแก้ว
กุศลประคอง
โพธิ์ทอง
จินดาโชติ
ศรีสุวรรณ
เปลืองกลาง
ซุ่นแซ่ล้อ
กาญจนะ
นาคสีทอง
ขาวปั้น
ใจหาญ
จันทร์แก้ว
คาทอง
เพ็ชรรัตน์
สุขเกษม
บุตรเวชย์
โททอง
คงแก้ว
รัตนสุภา

รวม
คะแนน

15

29
30
31
32
33

ด.ญ. ณิชกานต์
ด.ญ. นงนภัส
ด.ญ. พิมพ์วลัญช์
ด.ญ. ปาณิสรา
ด.ญ. ปวริศา
ช่วงคะแนน

แก้วลาหัด
สีละมัย
เอ้งฉ้วน
สุทธิรุ่งเรือง
แผ่นทอง
17-20 = ดีมาก 12-6 = ดี

8-11 = ปานกลาง

5-7 = ปรับปรุง

ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวชนากานต์ คงแก้ว)
ครูผู้สอน

ชิ้นงานนักเรียน
กระปุกน้ อยออมทรัพย์

