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ค ำน ำ 
 

 ขยะก ำลังเป็นปัญหำใหญ่ระดับโลก แม้ว่ำจะมีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำแต่กลับไม่
ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร จำกกำรสัมภำษณ์ นักเรียนบำงส่วน พบว่ำ กำรทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทำงของ
นักเรียน และกำรไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็นควำมเคยชินติดตัวมำจำกบ้ำน และเพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำ
ของขยะหรือวัสดุเหลือใช้ สำมำรถน ำมำปรับเปลี่ยน ประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่มีมูลค่ำได้ คณะผู้บริหำร ครู
โรงเรียนรัตนบุรีจึงด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำร่วมกันผ่ำนกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(PLC : LS) เพ่ือหำแนวทำงป้องกัน แก้ไขปัญหำดังกล่ำว ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรแบบคู่ขนำน
ใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อ ง ขยะทองค ำ ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  

เอกสำรฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนรัตนบุรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 
                                         งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                                   

                                          โรงเรียนรัตนบุรี  
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ขยะทองค า ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
                  โรงเรียนรัตนบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
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ขยะก ำลังเป็นปัญหำใหญ่ระดับโลก แม้ว่ำจะมีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำแต่กลับไม่

ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร จำกกำรสัมภำษณ์ นักเรียนบำงส่วน พบว่ำ กำรทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทำงของ
นักเรียน และกำรไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็นควำมเคยชินติดตัวมำจำกบ้ำน และเพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำ
ของขยะหรือวัสดุเหลือใช้ สำมำรถน ำมำปรับเปลี่ยน ประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่มีมูลค่ำได้ คณะผู้บริหำร ครู
โรงเรียนรัตนบุรีจึงด ำเนินกำรร่วมกันผ่ำนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือหำแนวทำงป้องกัน แก้ไข
ปัญหำดังกล่ำว ด้วยกำรบูรณำกำรแบบคู่ขนำนใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนใน
หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง ขยะทองค ำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
 
คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนที่เรียนครบทุกตัวช้ีวัดมคีุณภาพดังนี้ 
๑. จุดมุ่งหมาย 
 หลักสูตรส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรคิด กำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรสร้ำงอำชีพ มีปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพใน
กำรศึกษำต่อ โดยก ำหนดจุดหมำยเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 
  ๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งเก่ียวกับกำรจัดกำรขยะ และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตลอดจนเข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภูมิปัญญำท้องถิ่นกับชีวิต ชุมชนและสังคม 
  ๒. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่ำของตนเองมีควำมอดทนมีวินัยและ
ปฏิบัติตนได้เหมำะสม และมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ๓. มีทักษะควำมสำมำรถด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ตลอดจนทักษะ กำรสื่อสำรกำรคิดกำร
แก้ปัญหำกำรใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตที่ส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิต 
 
2. สมรรถนะส าคัญของของผู้เรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำรใช้
ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชนต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
และธุรกิจเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งกำรสื่อสำรเพ่ือขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำงๆ กำร
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผล และควำมถูกต้องตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่
มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อควำมสำมำรถด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรจัดกำรธุรกิจ
เกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๒. ความสามารถในการคิด  เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์กำรคิดสังเครำะห์กำรคิด
อย่ำงสร้ำงสรรค์กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ สำมำรถวำงแผนและออกแบบ
นวัตกรรมด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น สำมำรถจัดกำรและบริหำรธุรกิจภูมิปัญญำท้องถิ่นได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประเมินประสิทธิผล บนพ้ืนฐำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งในทฤษฎี หลักกำร 



๒ 

 

และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำท้องถิ่นและธุรกิจด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือน ำ ไปสู่กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ หรือสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจและกำรวำงแผนด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรจัดกำรธุรกิจ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ที่
เผชิญในกำรปฏิบัติกำรด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและธุรกิจภูมิปัญญำท้องถิ่นได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ และถูกต้อง
เหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและของข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจควำมสัมพันธ์และปัจจัย
ต่ำงๆ ที่มีผลต่อธุรกิจเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น แสวงหำควำมรู้ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น มีกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อศักยภำพ
ในด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรจัดกำรธุรกิจเก่ียวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำงๆจำกกำร
ฝึก ปฏิบัติทำงด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรจัดกำรธุรกิจภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้ในกำรด ำ เนิน
ชีวิตประจ ำวันกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำนและกำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
กำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคลกำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม 
มีกำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรจัดกำรธุรกิจเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือกและใช้เทคโนโลยีด้ำน
ต่ำงๆ และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี ตลอดจนติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เพ่ือกำร
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรจัดกำรธุรกิจเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น ในด้ำนกำร
เรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 
 
๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ืออำชีพจังหวัดสุรินทร์ด้ำนวัฒนธรรมมุ่งให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 
  ๑. เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น ใช้ควำมรู้เพี่อปรับปรุงพัฒนำตนเองและชุมชนอย่ำงรู้เท่ำทัน 

๒. อดทนขยันหมั่นเพียร มีวินัยควำมรับผิดชอบและมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 
๓. มีจิตส ำนึกสำธำรณะและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
๔. มีทักษะด้ำนภำษำเทคโนโลยีรู้เท่ำทันในกำรบริโภคสื่อ 
๕. มีทักษะในกำรคิดค ำนวณ คิดวิเครำะห์ สังเครำะห์และจัดกำรปัญหำได้อย่ำงมีเหตุผล 
๖. สำมำรถสื่อสำรกับสังคม และตั้งค ำถำมกับสถำนกำรณ์ทำงสังคม เพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำ

งำนอำชีพ 
๗. มีจิตส ำนึกรัก หวงแหนและสืบสำนวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
๘. มีทักษะกำรวำงแผน จัดกำรกับปัญหำ และปรับปรุงสร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่ 

 
 
 
 
 



๓ 

 

ค าอธิบาย 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง ขยะทองค า 

                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เวลา ๓0  ชั่วโมง     
............................................................................................................................. ................................... 
 

ศึกษำ ส ำรวจปัญหำ ค้นคว้ำ และน ำเสนอแนวทำงกำร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงทรัพย์สินทำงปัญญำ เงื่อนไขและทรัพยำกร ช่วยให้ได้แนว
ทำงกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม  ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ และปัญหำในชีวิตจริง
สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ และน ำไปเขียนโฆษณำได้ เขำใจกำรท ำงำน สื่อสำรทำงภำษำในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ วิเครำะห์สภำพปัญหำ และ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือรักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธรรมชำติกับมนุษย์ให้สมดุล และเลือกใช้ข้อมูลเพ่ือ
กำรด ำเนินชีวิต เป็นกำร แก้ปัญหำกำรด ำรงอยู่ ร่วมกันอย่ำงยั่งยืนตำม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้น
ข้อมูลและกำรอภิปรำย  สัมภำษณ์ปรำชญ์ชำวบ้ำน จัดนิทรรศกำร น ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เผยแพร่  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรเชื่อมโยงสิ่งที่ เรียนรู้ มีจิตวิทยำศำสตร์ มี
จิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ มีคุณธรรม จริยธรรม  สำมำรถ
ตัดสินใจที่จะเรียนต่อหรือประกอบอำชีพ น ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักรู้และเข้ำใจถึงคุณค่ำของภูมิปัญญำให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

 
ตัวช้ีวัด 
ว1.1 ม.๓/๑ ว1.1 ม.๓/๒ ว4.1 ม.๓/๒ 
ค2.1 ม.3/1 ค๓.1 ม.3/1 
ศ๑.๑ ม.3/๖ 
พ4.1 ม.3/1 พ4.1 ม.3/๒ พ๕.1 ม.3/1 พ๕.1 ม.3/๒ 
ท๑.๑ ม.๓/๓ ท๒.๑ ม.๓/๒ ท๒.๑ ม.๓/๙ ท๓.๑ ม.๓/๓ ท๔.๑ ม.๓/๖ 
ง๑.๑ ม.๓/๑ ง๑.๑ ม.๓/๒ ง ๑.๑ ม.๓/๓ 
ต1.1 ม.3/4 ต1.2 ม.3/4 ต1.2 ม.3/2 ต1.3 ม.3/2 ต3.1 ม.3/1 ต๓.๑ ม.๓/๑ ต๔.๑ ม.๓/๑  
ต๔.๑ ต.๓/๑ 
ส๓.๑ ม.๓/๒ ส3.1 ม.3/3 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
เรื่อง ขยะทองค า  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    โรงเรียนรัตนบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/  
ความคิดรวบยอด 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

เวลา/ชั่วโมง 
ในห้องเรียน : นอก

ห้องเรียน 

ขยะ
ทองค า 

ว1.1 ม.๓/๑ ว1.1 ม.๓/๒ 
ว4.1 ม.๓/๒ 
ค2.1 ม.3/1 ค๓.1 ม.3/1 
ศ๑.๑ ม.3/๖ 
พ4.1 ม.3/1 พ4.1 ม.3/๒ 
พ๕.1 ม.3/1 พ๕.1 ม.3/๒ 
ท๑.๑ ม.๓/๓ ท๒.๑ ม.๓/๒ 
ท๒.๑ ม.๓/๙ ท๓.๑ ม.๓/๓ 
ท๔.๑ ม.๓/๖ 
ง๑.๑ ม.๓/๑ ง๑.๑ ม.๓/๒ 
ง๑.๑ ม.๓/๓ 
ต1.1 ม.3/4 ต1.2 ม.3/4 
ต1.2 ม.3/2 ต1.3 ม.3/2 
ต3.1 ม.3/1 ต๓.๑ ม.๓/๑ 
ต๔.๑ ม.๓/๑ ต๔.๑ ต.๓/๑ 
ส๓.๑ ม.๓/๒ 
ส3.1 ม.3/3 

๑. วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
๒. คณิตศำสตร์ 
๓. ศิลปะ 
๔. สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 
๕. ภำษำไทย 
๖. กำรงำน
อำชีพ 
๗. ต่ำงประเทศ 
๘. สังคมศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
๙. กิจกรรม
นักเรียน 
 

การส ารวจปัญหา ค้นคว้า และ
น าเสนอแนวทางการ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น 
โดยค านึงถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญา เงื่อนไขและทรัพยากร 
ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสม  ประยุกต์ใช้ความรู้
รูปทรงในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิต
จริงสามารถสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ จากขยะมูลฝอยและ
น าไปเขียนโฆษณาได้เขาใจการ
ท างาน สื่อสารทางภาษาในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใช้
ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ 
วิเคราะห์สภาพปัญหา และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
เพ่ือรักษาความสัมพันธ์  
ระหว่างธรรมชาติกับ มนุษย์ให้
สมดุล และเลือกใช้ข้อมูลเพื่อ
การวางการด าเนินชีวิต เป็นการ 
แก้ปัญหาการด ารงอยู่ ร่วมกัน
อย่างยั่งยืนตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ใบงำนพอลิ
เมอร์ 
2. 
สิ่งประดิษฐ์
จำกวัสดุเหลือ
ใช้ 
3. โครงงำน
กำรส ำรวจ
สภำพปัญหำ 
และเสนอแนว
ทำงแก้ไข
ปัญหำ
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นของ
กลุ่มสำระฯ
ต่ำงๆ 
๔. รำยงำน
รายงานเรื่อง
การเพ่ิมมูลค่า
ขยะ 
๕. โปสเตอร์
โฆษณำ 
๖. ใบงำน 
flowers from 
recycled 
plastic 

๓๐ 
(๒๐: ๑๐) 

เวลำเรียนระหว่ำงปี (ในห้องเรียน : นอกห้องเรียน) ๒๐ : ๑๐ 
เวลำในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมทั้งในและนอกห้องเรียน กำรพัฒนำด้ำนภำษำ กำรค ำนวณ และ
เหตุผล และเวลำในกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ 

๑๐ 

รวมเวลำทั้งหมด ๔๐ 
 



๕ 
 

ผังมโนทัศน์หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง ขยะทองค ำ จ ำนวน ๓๐ ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
 

 

 

 

 

การงานอาชีพ (1 ชั่วโมง) 
กำรเขียนรำยงำน 

ง๓.๑ ม.๓/๓ ง๓.๑ ม.๓/๔ 
การท ารายงาน การวางแผนการจดัท า

รายงานเรื่องการเพิ่มมลูค่าขยะ 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ภาษาไทย (1 ชั่วโมง) 
เรื่อง สรรสร้ำงขยะทองค ำ น ำมำโฆษณา 
ท๑.๑ ม.๓/๓ ท๒.๑ ม.๓/๒ 
ท๒.๑ ม.๓/๙ ท๓.๑ ม.๓/๓ 
ท๔.๑ ม.๓/๖ 

กำรเขียนโฆษณำ 
 

 
 
 

 

 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (11 ชั่วโมง) 
กำรเพ่ิมมูลค่ำของวัสดุในชีวิตประจ ำวัน      

ว1.1 ม.๓/๑ ว1.1 ม.๓/๒ ว4.1 ม.๓/๒ 
เลือกใช้วัสดุต่าง ๆ และวสัดุผสม ให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ และทรำบผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม

และน ำกลับมำใช้ใหม ่
 
 
 

 

 
 

คณิตศาสตร์ (๕ ชั่วโมง) 
พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 

ค2.1 ม.3/1 ค๓.1 ม.3/1 
การหาพื้นท่ีผิวของกรวยทรง
กลมน าเสนอ วิเคราะห์ข้อมลู

จากแผนภาพกล่อง 
 

 
 
 
 

 

 
 

ภาษาต่างประเทศ (๕ ชั่วโมง) 
How to make flowers from 

recycled plastic straw 
ต1.1 ม.3/4 ต1.2 ม.3/4 ต1.2 ม.3/2 
ต1.3 ม.3/2 ต3.1 ม.3/1 ต๓.๑ ม.๓/๑ 
ต๔.๑ ม.๓/๑ ต๔.๑ ต.๓/๑ 
 Language Features, Grammar 
 and Functions Language Skills 

 
 

 
 
 

 

 
 

ศิลปะ (1 ชั่วโมง) 
สร้ำงงำนทัศนศิลป์ขยะทองค ำ 

ศ๑.๑ ม.3/๖ 
สร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง ๒ มติิและ ๓ มิติเพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์และจิตนาการ 

 
 
 

 

 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๒ ชั่วโมง) 

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกจิ
พอเพียงกับขยะทองค า 

ส๓.๑ ม.๓/๒ ส3.1 ม.3/3 
เศรษฐกิจพอเพียงกับขยะ 

 
 
 
 

 

แนะแนว (1 ชั่วโมง) 
กำรเพ่ิมมูลค่ำเปลี่ยนขยะให้

เป็นเงินผู้เรียนสามารถวางแผน
ชีวิตด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  
ด้านส่วนตัวและด้านสังคม /วัด

แววอาชีพ 
 

 
 

 

 ขยะทองค ำ 

ชุมนุม (1 ชั่วโมง) 
แมสกส์ร้างสรรค์ต้านภัยโควิด 

คณิตศำสตร์บูรณำกำร ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรยีนได้
น ำควำมรู้เรื่องเรขำคณิตมำใช้ประโยชน์

และพัฒนำทักษะควำมคิด 
 

 

 

สุขศึกษาและพลศกึษา  
(๑ ชั่วโมง) 

๕R กับการลดปรมิาณขยะ 
พ4.1 ม.3/๒ 
พ๕.1 ม.3/1 

ประโยชน์จำกขยะมลูฝอย 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (1) 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ขยะทองค า จ านวน ๓๐ ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 

หน่วยการเรียนรู ้ขยะทองค า จ านวน ๓๐ ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 

หน่วยกำรเรียนรู้เร่ืองขยะทองค ำ เกิดจำกกำรกำรก ำหนดประเด็น
ปัญหำร่วมกันเพื่อ สร้ำงควำมตระหนัก แก้ปัญหำ ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนใน
เร่ืองของกำรจัดกำรขยะ และสิ่งแวดล้อม โดยกำรส ำรวจปัญหำ ค้นคว้ำ และ
น ำเสนอแนวทำงกำร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงทรัพย์สินทำงปัญญำ เง่ือนไขและทรัพยำกร ช่วยให้
ได้แนวทำงกำรแก้ปัญหำที่ เหมำะสม  ประยุกต์ใช้ควำมรู้  รูปทรงในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์ และปัญหำในชีวิตจริงสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ
น ำไปเขียนโฆษณำได้ เขำใจกำรท ำงำน สื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำร ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ วิเครำะห์สภำพปัญหำ 
และ ทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์  ระหว่ำงธรรมชำติกับ มนุษย์
ให้สมดุล และเลือกใช้ข้อมูลเพื่อกำรวำงกำรด ำเนินชีวิต เป็นกำร แก้ปัญหำกำร
ด ำรงอยู่ ร่วมกันอย่ำงยั่งยืนตำม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
เรื่อง การเพิ่มมลูค่าของวัสดุในชีวิตประจ าวัน      

ว 2.1 ม.3/2   ตระหนักถึงคุณค่ำของกำรใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
เซรำมิก และวัสดุผสมโดยเสนอแนะแนวทำงกำรใช้วัสดุอย่ำง
ประหยัดและคุ้มค่ำ 
สาระการเรยีนรู้ 
กำรเพิ่มมูลค่ำของวัสดุในชีวิตประจ ำวัน 
1. สำเหตุของกำรเกิดขยะในชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 
2. กำรรักษำควำมสะอำด ปัญหำกำรเกดิขยะในชุมชน สังคม  
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
3. สิ่งของวัสดุ อุปกรณ์ที่เหลือใช้มำท ำสิ่งประดิษฐ์ได้ 
4. ควำมส ำคัญของกำรลดขยะ กำรคัดแยกขยะ และกำรน ำขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
เรื่อง แนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยดัและคุ้มค่า 

ว 2.1 ม.3/1  ระบุสมบัติทำงกำยภำพและกำรใช้ประโยชน์
วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรำมิกและวัสดุผสม โดยใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์ และสำรสนเทศ 
ว 2.1 ม.3/2   ตระหนักถึงคุณค่ำของกำรใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
เซรำมิก และวัสดุผสมโดยเสนอแนะแนวทำงกำรใช้วัสดุอย่ำง
ประหยัดและคุ้มค่ำ 
สาระการเรยีนรู้ 
แนวทำงกำรใช้วัสดุอยำ่งประหยัดและคุ้มค่ำ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 
เรื่อง กำรเพิ่มมลูค่ำเทคโนโลย ี
ว4.1 ม.๓/๒ 
ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรของชุมชนหรือท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนำงำนอำชพี สรุปกรอบของปัญหำรวบรวม 
วิเครำะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกีย่วขอ้งกบัปัญหำ โดย
ค ำนึงถึงควำมถูกต้องด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
สาระการเรยีนรู้ 
การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลย ี
กำรวิเครำะห ์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงทรัพย์สินทำงปัญญำ เง่ือนไขและ
ทรัพยำกรเช่น งบประมำณ เวลำ ข้อมูลและ
สำรสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 
เรื่อง ผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
เซรามิก และวัสดุผสม                    
ว 2.1 ม.3/2   ตระหนักถึงคุณค่ำของกำรใช้วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ เซรำมิก และวัสดุผสมโดยเสนอแนะ
แนวทำงกำรใช้วัสดุอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
สาระการเรยีนรู้ 
ผลกระทบจำกกำรใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรำมิก 
และวัสดุผสม                    

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน                          
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร    
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี

ชิ้นงำน/ภำระงำน 
1. ใบงำน 
2. น ำวัสดเุหลือใช้มำแปรรูปเป็นสิง่ของ 
3. โครงงำนกำรส ำรวจสภำพปัญหำ 
และเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รำยวิชำ
ต่ำงๆ 
๔. รำยงำน 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                         
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. อยู่อย่ำงพอเพียง 
4. ซื่อสัตย์ สุจริต  
๕.มีจิตสาธารณะ 



๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (2) 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ขยะทองค า จ านวน ๓๐ ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 

หน่วยการเรียนรู ้ขยะทองค า จ านวน ๓๐ ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 

หน่วยกำรเรียนรู้เร่ืองขยะทองค ำ เกิดจำกกำรกำรก ำหนดประเด็น
ปัญหำร่วมกันเพื่อ สร้ำงควำมตระหนัก แก้ปัญหำ ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนใน
เร่ืองของกำรจัดกำรขยะ และสิ่งแวดล้อม โดยกำรส ำรวจปัญหำ ค้นคว้ำ และ
น ำเสนอแนวทำงกำร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงทรัพย์สินทำงปัญญำ เง่ือนไขและทรัพยำกร ช่วยให้
ได้แนวทำงกำรแก้ปัญหำที่ เหมำะสม  ประยุกต์ใช้ควำมรู้  รูปทรงในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์ และปัญหำในชีวิตจริงสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ
น ำไปเขียนโฆษณำได้ เขำใจกำรท ำงำน สื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำร ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ วิเครำะห์สภำพปัญหำ 
และ ทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์  ระหว่ำงธรรมชำติกับ มนุษย์
ให้สมดุล และเลือกใช้ข้อมูลเพื่อกำรวำงกำรด ำเนินชีวิต เป็นกำร แก้ปัญหำกำร
ด ำรงอยู่ ร่วมกันอย่ำงยั่งยืนตำม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 

      
ค ๒.1 ม.3/1 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องพืน้ที่ผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมในกำรแก้ปญัหำคณิตศำสตร์ และปัญหำในชีวิตจริง 
 
สาระการเรยีนรู้ 
การหาพื้นที่ผิวของทรงกลม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ 
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 

      
ค ๒.1 ม.3/1 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องพืน้ที่ผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมในกำรแก้ปญัหำคณิตศำสตร์ และปัญหำในชีวิตจริง 
 
สาระการเรยีนรู้ 
การหาพื้นที่ผิวของ กรวย  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 
เรื่อง แนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยดัและคุ้มค่า 

ค ๓.1 ม.3/1  เขำ้ใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำร
น ำเสนอและวิเครำะหข์้อมูลจำกแผนภำพกล่องและ
แปลควำมหมำยผลลัพธ์รวมทั้งน ำสถิติไปใช้ในชีวิต
จริงโดยใช้   เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
สาระการเรียนรู้ 
การน าเสนอและแปลความหมายข้อมูล ด้วยแผนภาพ
กล่อง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ 
 

เรื่อง สรรสร้างขยะทองค า น ามาโฆษณา  
ท๑.๑ ม.๓/๓ ท ๒.๑ ม. ๓/๒ ท ๒.๑ ม.๓/๙  
ท ๓.๑ ม.๓/๓ ท ๔.๑ ม.๓/๖ 
 
สาระการเรยีนรู้ 
การเขียนโฆษณา 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน                          
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร    
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี

ชิ้นงำน/ภำระงำน 
1. ใบงำน 
2. น ำวัสดเุหลือใช้มำแปรรูปเป็นสิง่ของ 
3. โครงงำนกำรส ำรวจสภำพปัญหำ 
และเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รำยวิชำ
ต่ำงๆ 
๔. รำยงำน 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                         
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. อยู่อย่ำงพอเพียง 
4. ซื่อสัตย์ สุจริต  
๕.มีจิตสาธารณะ 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (๓) 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ขยะทองค า จ านวน ๓๐ ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 

หน่วยการเรียนรู ้ขยะทองค า จ านวน ๓๐ ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 

หน่วยกำรเรียนรู้เร่ืองขยะทองค ำ เกิดจำกกำรกำรก ำหนดประเด็น
ปัญหำร่วมกันเพื่อ สร้ำงควำมตระหนัก แก้ปัญหำ ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนใน
เร่ืองของกำรจัดกำรขยะ และสิ่งแวดล้อม โดยกำรส ำรวจปัญหำ ค้นคว้ำ และ
น ำเสนอแนวทำงกำร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงทรัพย์สินทำงปัญญำ เง่ือนไขและทรัพยำกร ช่วยให้
ได้แนวทำงกำรแก้ปัญหำที่ เหมำะสม  ประยุกต์ใช้ควำมรู้  รูปทรงในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์ และปัญหำในชีวิตจริงสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ
น ำไปเขียนโฆษณำได้ เขำใจกำรท ำงำน สื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำร ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ วิเครำะห์สภำพปัญหำ 
และ ทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์  ระหว่ำงธรรมชำติกับ มนุษย์
ให้สมดุล และเลือกใช้ข้อมูลเพื่อกำรวำงกำรด ำเนินชีวิต เป็นกำร แก้ปัญหำกำร
ด ำรงอยู่ ร่วมกันอย่ำงยั่งยืนตำม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ 
เรื่อง ๕R กับการลดปริมาณขยะ 

   
พ4.1 ม.3/๒ 
เสนอแนวทำงป้องกันโรคที่เป็นสำเหตุปอ้งกันของควำมเจ็บปว่ย
และกำรตำยของคนไทย 
พ๕.1 ม.3/1  
วิเครำะห์ปัจจยัเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงที่มีผลต่อสุขภำพและ
แนวทำงป้องกัน 
สาระการเรยีนรู้ 
ขยะกบัสุขภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ 
เรื่อง How to make flowers from recycled plastic straw 
ต 1.2 ม. 3/2 ใช้ค ำขอร้อง ให้ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง และค ำอธิบำย
อย่ำงเหมำะสม 
ต 3.1 ม. 3/1  ค้นคว้ำ รวบรวม และสรปุข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวขอ้งกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่งเรียนรู้ และน ำเสนอ
ด้วยกำรพูดและกำรเขียน 
สาระการเรยีนรู้ 
Language Features, Grammar 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ 

เรื่อง Our Blue Planet     
ต 1.1 ม. 3/2อำ่นออกเสียงข้อควำม ขำ่ว โฆษณำ และ
บทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน 
ต 1.2 ม. 3/2 ใช้ค ำขอร้อง ให้ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง และ
ค ำอธิบำยอย่ำงเหมำะสม 
ต 3.1 ม. 3/1  ค้นคว้ำ รวบรวม และสรปุข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวขอ้งกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำกแหล่ง

เรียนรู ้และน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน 
สาระการเรียนรู้ 
Language Features and Functions 
Language Skills 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ 
 

เรื่อง 增值垃圾的方法  
ต 4.1 ม. 3/1 ใชภ้ำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/
สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ 
ชุมชน และสังคม 
ต ๔.๒ ต.๓/๑ ใช๑้. ใช้ภำษำตำ่งประเทศในกำรสืบค้น/
ค้นคว้ำรวบรวมและสรุปควำมรู้/ข้อมูลตำ่งๆจำกสื่อและ
แหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 
สาระการเรยีนรู้ 
กำรน ำขยะมำเพิ่มมูลค่ำ  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน                          
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร    
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี

ชิ้นงำน/ภำระงำน 
1. ใบงำน 
2. น ำวัสดเุหลือใช้มำแปรรูปเป็นสิง่ของ 
3. โครงงำนกำรส ำรวจสภำพปัญหำ 
และเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รำยวิชำ
ต่ำงๆ 
๔. รำยงำน 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                         
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. อยู่อย่ำงพอเพียง 
4. ซื่อสัตย์ สุจริต  
๕.มีจิตสาธารณะ 



๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (๔) 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ขยะทองค า จ านวน ๓๐ ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 

หน่วยการเรียนรู ้ขยะทองค า จ านวน ๓๐ ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 

หน่วยกำรเรียนรู้เรื่องขยะทองค ำ เกิดจำกกำรก ำหนดประเด็น
ปัญหำร่วมกันเพื่อ สร้ำงควำมตระหนัก แก้ปัญหำ ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนใน
เร่ืองของกำรจัดกำรขยะ และสิ่งแวดล้อม โดยกำรส ำรวจปัญหำ ค้นคว้ำ และ
น ำเสนอแนวทำงกำร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงทรัพย์สินทำงปัญญำ เง่ือนไขและทรัพยำกร ช่วยให้
ได้แนวทำงกำรแก้ปัญหำที่ เหมำะสม  ประยุกต์ใช้ควำมรู้  รูปทรงในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์ และปัญหำในชีวิตจริงสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ
น ำไปเขียนโฆษณำได้ เขำใจกำรท ำงำน สื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำร ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ วิเครำะห์สภำพปัญหำ 
และ ทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์  ระหว่ำงธรรมชำติกับ มนุษย์
ให้สมดุล และเลือกใช้ข้อมูลเพื่อกำรวำงกำรด ำเนินชีวิต เป็นกำร แก้ปัญหำกำร
ด ำรงอยู่ ร่วมกันอย่ำงยั่งยืนตำม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
เรื่อง การเพิ่มมลูค่าของวัสดุในชีวิตประจ าวัน 

      
ง1.1 ม.3/1 อภิปรำยขั้นตอน กำรท ำงำนที่มีประสิทธภิำพ 
ง1.1 ม.3/2 ใช้ทักษะในกำรท ำงำน รว่มกันอยำ่งมีคุณธรรม 
ง1.1 ม.3/3 อภิปรำยกำรท ำงำน โดยใช้ทักษะกำรจัดกำร เพือ่
กำรประหยัดพลังงำน ทรัพยำกร และสิง่แวดล้อม 
สาระการเรยีนรู้ 
1.  ควำมหมำย และควำมส ำคัญของกำรท ำรำยงำน 
2.  กำรวำงแผนกำรจัดท ำรำยงำนเร่ืองกำรเพิ่มมูลค่ำขยะ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ 
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหวา่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กับขยะทองค า 

ส 3.1 ม. 3/๒,ส 3.1 ม. 3/3 
สาระการเรยีนรู้ 
• ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัขยะ 
1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงกับกำรพัฒนำ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับขยะ 
3. ขยะทองค ำ 
4. กำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพยีงกับขยะทองค ำในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ 
เรื่อง สร้ำงงำนทัศนศิลป์ขยะทองค ำ 
ศ ๑.1 ม.3/6 สร้ำงงำนทัศนศิลป์ทั้ง ๒ มิติและ ๓ 
มิติเพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์และจิตนำกำร 
สาระการเรยีนรู้ 
สรา้งงานทัศนศิลป์ทั้ง ๒ มิติและ ๓ มิติเพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์และจิตนาการ 

แนะแนว 
เรื่อง กำรเพิ่มมลูค่ำเปลีย่นขยะเป็นเงนิ                          
สามารถวิเคราะห ์สังเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลเพื่อ
การวางแผนการเรียน อาชีพและการด าเนินชีวิต 
สาระการเรยีนรู้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการแยกขยะ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน                          
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร    
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี

ชิ้นงำน/ภำระงำน 
1. ใบงำน 
2. น ำวัสดเุหลือใช้มำแปรรูปเป็นสิง่ของ 
3. โครงงำนกำรส ำรวจสภำพปัญหำ 
และเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รำยวิชำ
ต่ำงๆ 
๔. รำยงำน 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                         
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. อยู่อย่ำงพอเพียง 
4. ซื่อสัตย์ สุจริต  
๕.มีจิตสาธารณะ 

ชุมนุมวิชาการ 
เรื่อง แมสก์สรา้งสรรค์ต้านภัยโควิด 
คณิตศำสตร์บูรณำกำร ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้น ำควำมรู้เรื่อง
เรขำคณิตมำใช้ประโยชน์และพัฒนำทักษะควำมคิด 
สาระการเรยีนรู้ 
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช ้



๑๐ 
 

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง ขยะทองค า 
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เวลา ๓0  ชั่วโมง    

................................................................................................... ............................................................. 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ขยะทองค า  
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เวลำ ๓0 ชั่วโมง     
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ว 2.1 ม.3/1  ระบุสมบัติทำงกำยภำพและกำรใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรำมิกและวัสดุ
ผสม โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ และสำรสนเทศ 
ว 2.1 ม.3/2   ตระหนักถึงคุณค่ำของกำรใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรำมิก และวัสดุผสมโดยเสนอแนะ
แนวทำงกำรใช้วัสดุอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
ว ๔.1 ม.3/2 ระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรของชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ือพัฒนำงำนอำชีพ สรุปกรอบของ
ปัญหำรวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหำ โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้องด้ำนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ค ๒.1 ม.3/1 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์ และปัญหำในชีวิตจริง 
ค ๓.1 ม.3/1  เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรน ำเสนอและวิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนภำพกล่องและ
แปลควำมหมำยผลลัพธ์รวมทั้งน ำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมำะสม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ท ๑.๑ ม.๓/๓ระบุใจควำมส ำคัญและรำยละเอียด ของข้อมูลที่สนับสนุนจำกเรื่องที่อ่ำน 
ท ๒.๑ ม.๓/๒ เขียนข้อควำมโดยใช้ถ้อยค ำได้ ถูกต้องตำมระดับภำษำ 
ท ๒.๑ ม.๓/๙ เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ และ โครงงำน 
ท ๓.๑ ม.๓/๓ พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำ ค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำร สนทนำ 
ท ๔.๑ ม.๓/๖ แต่งบทร้อยกรอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
พ4.1 ม.3/๒ เสนอแนวทำงป้องกันโรคที่เป็นสำเหตุป้องกันของควำมเจ็บป่วยและกำรตำยของคนไทย 
พ๕.1 ม.3/1 วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภำพและแนวทำงป้องกัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ต 1.1 ม. 3/2 อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว โฆษณำ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน 
ต 1.2 ม. 3/2 ใช้ค ำขอร้อง ให้ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง และค ำอธิบำยอย่ำงเหมำะสม 
ต 3.1 ม. 3/1 ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำก
แหล่งเรียนรู้ และน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน 
ต 4.1 ม. 3/1 ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถำนศึกษำ 
ชุมชน และสังคม 



๑๑ 

 

ต ๔.๒ ต.๓/๑ ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำรวบรวมและสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆจำกสื่อ
และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ง1.1 ม.3/1 อภิปรำยขั้นตอน กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
ง1.1 ม.3/2 ใช้ทักษะในกำรท ำงำน ร่วมกันอย่ำงมีคุณธรรม 
ง1.1 ม.3/3 อภิปรำยกำรท ำงำน โดยใช้ทักษะกำรจัดกำร เพ่ือกำรประหยัดพลังงำน ทรัพยำกร และ
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส 3.1 ม.3/๒ มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ และพัฒนำท้องถิ่นตำมปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส 3.1 ม.3/3 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับ ระบบสหกรณ ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ศ ๑.1 ม.3/6 สร้ำงงำนทัศนศิลป์ทั้ง ๒ มิติและ ๓ มิติเพ่ือถ่ำยทอดประสบกำรณ์และจิตนำกำร 

แนะแนว 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการเรียน อาชีพและการด าเนินชีวิต 

ชุมนุม 
เพ่ือส่งเสริมด้ำนควำมรู้และทักษะปฏิบัติของผู้เรียน 
 
3.  สาระส าคัญ 

หน่วยกำรเรียนรู้เรื่องขยะทองค ำ เป็นกำรก ำหนดประเด็นปัญหำร่วมกันเพ่ือสร้ำงควำม
ตระหนัก กำรแก้ปัญหำ ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนในเรื่องของกำรจัดกำรขยะ และสิ่งแวดล้อม โดยกำร
ส ำรวจปัญหำ ค้นคว้ำ และน ำเสนอแนวทำงกำร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงทรัพย์สินทำงปัญญำ เงื่อนไขและทรัพยำกร ช่วยให้ได้แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
ที่เหมำะสม  ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ และปัญหำในชีวิตจริงสำมำรถสร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์ และน ำไปเขียนโฆษณำได้ เขำใจกำรท ำงำน สื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำร ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ วิเครำะห์สภำพปัญหำ และ ทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือ
รักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธรรมชำติกับมนุษย์ให้สมดุล และเลือกใช้ข้อมูลเพ่ือกำรด ำเนินชีวิต เป็นกำร 
แก้ปัญหำกำรด ำรงอยู่ ร่วมกันอย่ำงยั่งยืนตำม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
4. สาระการเรียนรู้ 
๑. วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรำมิก และวัสดุผสม 

1. กำรเพ่ิมมูลค่ำของวัสดุในชีวิตประจ ำวัน      
๒. แนวทำงกำรใช้วัสดุอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
๓. ผลกระทบจำกกำรใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรำมิก และวัสดุผสม                    

 ๔. กำรเพ่ิมมูลค่ำเทคโนโลยี 
2. กำรหำพ้ืนทีผ่ิวและปริมำตร 

2.1 กำรหำพ้ืนที่ผิวของทรงกลม 
2.2.กำรหำพ้ืนที่ผิวของกรวย 
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2.3 แนวทำงกำรใช้วัสดุอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
3. กำรเขียนโฆษณำ 
4. ขยะกับสุขภำพ 
๕. Language Features, Grammar and Functions 
๖. กำรท ำรำยงำน 
๗. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค ำ 

๗.1 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรพัฒนำ 
๗.2 แนวคิดเก่ียวกับขยะ 
๗.3 ขยะทองค ำ 

          ๗.4 กำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค ำในกำร 
๘. สร้างงานทัศนศิลป์ขยะทองค า 
๙. กำรเพ่ิมมูลค่ำเปลี่ยนขยะเป็นเงิน    
๑๐. แมสก์สร้ำงสรรค์ต้ำนภัยโควิด   
                    

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
                      มีสำมำรถในกำรเขียนรำยงำน  อธิบำย อภิปรำย น ำเสนองำน อ่ำนแปลควำม อ่ำน
ขยำยควำม ฟังด้วยควำมเข้ำใจ 
        5.2 ความสามารถในการคิด 
   มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ผลงำน คิดตัดสินใจ  สังเกต  ส ำรวจ
ค้นหำ เปรียบเทียบและจ ำแนกประเภท 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
      มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำในเชิงวิทยำศำสตร์อย่ำงเป็นระบบระหว่ำงกำรปฏิบัติ
กิจกรรมในทุกกิจกรรม 

 5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     มีควำมสำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่ม สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในกำรท ำงำนเพ่ือน ำ

ประสบกำรณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 5.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
           มีควำมสำมำรถสืบค้นข้อมูล สรุปผลหรือสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยเครื่องมือ 
 

๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.๑  มีวินัย 
     ประพฤติปฏิบัติตนถูกระเบียบ มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ  
 6.๒ ใฝ่เรียนรู ้
  ตั้งใจเรียน แสวงหำควำมรู้ใหม่ๆจำกแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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 6.๓ อยู่อย่างพอเพียง 
     คิดวิเครำะห์ในกำรปฏิบัติกิจกรรมในทุกกิจกรรมอย่ำงเหมำะสมและสมเหตุสมผล         
มีกำรเตรียมพร้อมและวำงแผนปฏิบัติกิจกรรมด้วยควำมมีสติรอบคอบ โดยใช้ควำมรู้เกี่ยวกับวิชำกำร
ต่ำงๆ ควบคู่กับคุณธรรมมำประกอบกำรตัดสินใจสรุปควำมคิดและน ำไปปฏิบัติเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำน 
 6.๔ มุ่งม่ันในการท างาน 
       มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำนให้บรรลุผลตำมควำมสำมำรถด้วยควำมเพียรพยำยำม 
อดทน 
 6.๕ รักความเป็นไทย 
      แสดงควำมภำคภูมิใจในภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุมชนและต้องกำรอนุรักษ์ไว้ 
 6.๖ มีจิตสาธารณะ 
      มีส่วนรว่มประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นแก่ผู้ที่สนใจด้วยสื่อที่
หลำกหลำยและกำรค้นพบวิธีกำรใหม่จำกกำรท ำโครงงำนด้วยควำมสมัครใจ กระตือรือร้น พึงพอใจ 
๗.  ภาระงาน/ชิ้นงาน  
 ๗.๑  ใบงำนพอลิเมอร์ 
 ๗.๒  ใบงำน flowers from recycled plastic  

๗.๓  โปสเตอร์โฆษณำ  
๗.๔  รำยงำนเรื่องกำรเพิ่มมูลค่ำขยะ 

 ๗.๕  สิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุเหลือใช้ 
 ๗.๖  โครงงำนกำรส ำรวจสภำพปัญหำและเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ
กลุ่มสำระฯต่ำงๆเช่น วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณิตศำสตร์ ภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ และ กำรงำน
อำชีพ  
  
8. การวัดและประเมินผล 

* หมายเหตุ  ผู้วัดและประเมินผล คือ ครูผู้สอนทุกคน 
 

รายการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้วัดและประเมินผล 

๘.๑ ด้ำนควำมรู้ 
 

ประเมินจำกกำรท ำกิจกรรม
ระหว่ำงเรียน 

แบบทดสอบ/ใบกิจกรรม/แบบ
สังเกต ฯลฯ 

ครูผู้สอนทุกคน 

๘.๒ ด้ำนทักษะ/
กระบวนกำร 

ประเมินผลงำนตำมภำระ
งำน/ชิ้นงำน ในหัวข้อที่ ๗.๑ 
- ๗.๖ 
 

แบบประเมินผลงำน ครูผู้สอนทุกคนประเมิน
ร่วมกัน 

๘.๓ ด้ำนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

ครูผู้สอนทุกคนประเมิน
ร่วมกัน 
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8.1 ตารางประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

รายการประเมิน 
การประเมิน 

ผู้ประเมิน 
เวลาที่
ประเมิน เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์การผ่าน 

๑. ด้ำนควำมรู้ 1.แบบทดสอบ  
2. ใบงำน/ใบ
กิจกรรม 

1.ตรวจ
แบบทดสอบ 
2.ตรวจใบ
กิจกรรม 

1.คะแนนร้อยละ 80  
2.ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 
80 

ครูผู้สอนทุก
คน 

ก่อนเรียน 
และหลังเรียน 

๒. ด้ำนทักษะ/
กระบวนกำร 

ประเมินผลงำน 
เช่นกำรน ำเสนอ
ผ ล งำน /  ก ำ ร
สืบค้น 
 

1.ตรวจผลงำน 
๒.ประเมินกำร
น ำเสนอผลงำน
กลุ่ม 

1.ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 
80  
2. ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์
 

ครูผู้สอนทุก
คน 
และเพ่ือนใน
ชั้นเรียน 

๑.ขณะปฏิบัติ
กิจกรรม  
2.หลังเรียน 

๓. ด้ำนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

1. แบบสังเกต
พฤติกรรมกำร
ท ำงำนกลุ่ม 

1. กำรสังเกต
พฤติกรรม
พฤติกรรมท ำงำน
กลุ่ม 

1. ระดับคุณภำพ 2  
ผ่ำนเกณฑ ์

ครูผู้สอนทุก
คน 

๑.ขณะปฏิบัติ
กิจกรรม  
 

 
๙. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 
ชั่วโมงที่ กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑-๔ 
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๑) ศึกษำคลิปวีดิโอปรำกฎกำรณ์ต่ำงๆในธรรมชำติที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วร่วมกันอภิปรำยถึง
ปรำกฎกำรณ์ climate change ครูอธิบำยว่ำสิ่งต่ำงๆที่เปลี่ยนแปลงไปล้วนเกิดจำกกำรกระท ำของ
มนุษย์ ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆที่ไม่ย่อยสลำย หรือย่อยสลำยยำกก็เป็นอีกเหตุผลของต้นเหตุกำรท ำลำยระบบ
นิเวศ ที่ท ำให้สมดุลสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 
๒) อธิบำยถึงผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่มักใช้ในชีวิตประจ ำวัน นักเรียนยกตัวอย่ำงสิ่งของที่ท ำจำก
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่รู้จัก ผู้แทนนักเรียนเขียนบันทึกค ำตอบบนกระดำนในแบบแผนภำพควำมคิดเข้ำสู่
บทเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และผลที่เกิดจำกกำรใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
๓) แบ่งกลุ่มกำรท ำงำน กลุ่มละ ๔-6 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปำนกลำง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ิมเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม  
๔) ศึกษำ อ่ำนเนื้อหำ สืบสอบและรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์จำกพอลิเมอร์ และผลที่เกิดจำกกำรใช้พอลิ
เมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกหนังสือเรียน และแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย พร้อมทั้ง
ออกแบบกำรน ำเสนอผลกำรสืบสอบในแบบที่น่ำสนใจ 
๕) บันทึกผลกำรศึกษำค้นคว้ำในรูปผังกรำฟิกแบบต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมของข้อมูล และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
๖) วิเครำะห์ อภิปรำย เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์จำกพอลิเมอร์ และผลที่เกิดจำกกำรใช้พอลิเมอร์ต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพ่ือฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีควำมรู้อย่ำงเข้ำใจและมีทักษะ   



๑๕ 

 

 
 

 
๑๑-๑๖ 

 
 

 
๑๗-๒๕ 
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๗) คิดวิเครำะห์เกี่ยวกับผลที่เกิดจำกกำรใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งที่มีชีวิต นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้หลัก ๕R ในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกแล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด โดย
เขียนเป็นแผนภาพความคิด 
๘) ระดมควำมคิดเห็น  เพื่อหำวิธีกำรก ำจัดขยะที่พบเห็นในชุมชนที่นักเรียนอำศัยอยู่ แล้วสรุปเป็นข้อ ๆ 
เพ่ือน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน  
๙) หำวิธีกำรน ำขยะมำแปรรูป  (Recycle)  เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์และสำมำรถน ำมำใช้ในครัวเรือน  หรือ
จ ำหน่ำยเพื่อสร้ำงรำยได้เสริมให้กับครอบครัว  โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดประดิษฐ์กลุ่มละ 1 ชิ้นงำน 
๑๐) ปราชญ์ท้องถิ่นให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ นักเรียนการน าขยะหรือวัสดุสิ่งของที่เหลือ
ใช้ที่เตรียมมา ประดิษฐ์เป็นสิ่งของ เครื่องใช้ตามล าดับขั้นตอนที่วางแผนไว้โดยใช้ความรู้เรื่องการ
ค านวณพื้นที่และปริมาตรมาใช้ในการออกแบบ เช่น How to make flowers from recycled 
plastic straw  แมสก์สร้ำงสรรค์ต้ำนภัยโควิด โดยครูคอยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม
ของนักเรียน  และเน้นย้ าเรื่องความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ 
๑๑) น าชิ้นงาน  มาน าเสนอเพ่ือน ๆ หน้าชั้นเรียน  พร้อมทั้งบอกประโยชน์และมูลค่าของขยะที่น ามา รี
ไซเคิล 
๑๒) ร่วมกันคิดและเขียนโฆษณาผลิตภัณฑ์ขยะทองค า โดยก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ และคิด
สร้างสรรค์ให้น่าสนใจ และการน าเสนอขยะทองค าด้วยแผนภาพกล่อง (Box Plot) 
๑๓) สรุปควำมรู้เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค ำ โดยให้นักเรียน
บันทึกข้อสรุปลงในแบบบันทึกควำมรู้ หรือสรุปเป็นแผนที่ควำมคิดหรือผังมโนทัศน์ลงในสมุด พร้อม
ตกแต่งให้สวยงำม 
๑๔) จัดนิทรรศกำร ออกบริกำรสังคม 
 

 
๑๐. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  ๑๐.1 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำต่ำงๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
  ๑๐.2 กระดำษฟลิปชำร์ต 
  ๑๐.๓ คลิปวีดิโอ Climate Change 
  ๑๐.๔ เกม slap the board 
  ๑๐.๕ แหล่งกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
        ๑๐.๖ สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือหรือเอกสำรเผยแพรเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ 
        ๑๐.๗ ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสำรสนเทศ 
        ๑๐.๘ ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวัฒนธรรม กำรประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
แบบประเมินการสืบสอบข้อมูล 

 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

1. กำรวำงแผน
ค้นคว้ำข้อมูล จำก
แหล่งกำรเรียนรู้ 

วำงแผนที่จะค้นคว้ำ
ข้อมูล จำกแหล่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย 
เชื่อถือได้ และมีกำร
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภำพรวม แสดงให้
เห็นถึงควำมสัมพันธ์
ของวิธีกำรทั้งหมด 

วำงแผนที่จะค้นคว้ำ
ข้อมูล จำกแหล่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย
และเหมำะสม แต่ไม่
มีกำรเชื่อมโยงให้เห็น
เป็นภำพรวม 

วำงแผนที่จะค้นคว้ำ
ข้อมูล จำกแหล่งกำร
เรียนรู้ โดยมีครูหรือ
ผู้อื่นแนะน ำบ้ำง 

ไม่มีกำรวำงแผนที่จะ 
ค้นคว้ำข้อมูลจำก 
แหล่งกำรเรียนรู้ 
อย่ำงเป็นระบบ 
 

2. กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
ตำมแผนที่ก ำหนดทุก
ประกำร 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยคัดเลือกและ/
หรือประเมินข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยไม่มีกำรคัดเลือก 
และ/หรือประเมิน
ข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นระยะ ขำดกำร
ประเมินเพ่ือคัดเลือก 

3. กำรจัดกระท ำ
ข้อมูล และกำร
น ำเสนอ 

จัดกระท ำข้อมูลอย่ำง
เป็นระบบมีกำร
เชื่อมโยงให้เห็น 
เป็นภำพรวม และ
น ำเสนอด้วยแบบต่ำง 
ๆ อย่ำงชัดเจน
ถูกต้อง 

จัดกระท ำข้อมูล 
อย่ำงเป็นระบบ มี
กำรจ ำแนกข้อมูลให้
เห็น 
ควำมสัมพันธ์ 
น ำเสนอ 
ด้วยแบบต่ำง ๆ  
ได้อย่ำงถูกต้อง 

จัดกระท ำข้อมูล 
อย่ำงเป็นระบบ 
มีกำรยกตัวอย่ำง
เพ่ิมเติม 
ให้เข้ำใจง่ำยและ
น ำเสนอด้วยแบบต่ำง 
ๆ แต่ยังไม่ถูกต้อง 

จัดกระท ำข้อมูลอย่ำง 
ไม่เป็นระบบ และ
น ำเสนอไม่สื่อ
ควำมหมำย 
และไม่ชัดเจน 
 

4. กำรสรุปผล สรุปผลได้อย่ำง
ถูกต้องกระชับ 
ชัดเจน และ
ครอบคลุม มีเหตุผล 
ที่อ้ำงอิงจำกกำรสืบ
สอบได้ 

สรุปผลได้อย่ำง
กระชับแต่ยังไม่
ชัดเจนและไม่
ครอบคลุมข้อมูล 
จำกกำรวิเครำะห์ 
ทั้งหมด 

สรุปผลได้กระชับ 
กะทัดรัด แต่ไม่
ชัดเจน 

สรุปผลโดยไม่ใช้ 
ข้อมูล และไม่ถูกต้อง 

5. กำรเขียน
รำยงำน 

เขียนรำยงำน 
ตรงตำมจุดประสงค์
ถูกต้องและชัดเจน  
และมีกำรเชื่อมโยง 
ให้เห็นเป็นภำพรวม 

เขียนรำยงำน 
ตรงตำมจุดประสงค์ 
อย่ำงถูกต้องและ
ชัดเจน 
แต่ขำดกำรเรียบเรียง 

เขียนรำยงำน 
โดยสื่อควำมหมำยได้ 
โดยมีครูหรือผู้อ่ืน 
แนะน ำ 

เขียนรำยงำนได้ 
ตำมตัวอย่ำง แต่ใช้
ภำษำ 
ไม่ถูกต้องและไม่
ชัดเจน 



๑๗ 

 

แบบประเมินกำรเขียนโฆษณำสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค ำ 
 

ค ำชี้แจง  :  ให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องรายการผลงานการเขียนโฆษณาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า 

 
 
 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ -สกุล 

รำยกำร  
 
 
 
 
สรุปผลกำร
ประเมิน  
(ระดับ

คะแนน) 

การเขียน
โฆษณา 

มี
องค์ประกอบ

ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

ตามรูปแบบ 
และออกแบบ
ได้สวยงาม
น่าสนใจ 

การเขียน
โฆษณา 

มี
องค์ประกอบ

ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

ตามรูปแบบ 
และออกแบบ
ได้น่าสนใจ 

การเขียน
โฆษณา 

มี
องค์ประกอบ

ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

ตามรูปแบบ 
แต่ออกแบบ
ไม่น่าสนใจ 

การเขียน
โฆษณา 
มี
องค์ประกอบ
ถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วน และ
ออกแบบได้ 
ไม่น่าสนใจ 

๔ ๓ ๒ ๑  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน 

(..........................................................) 
............../....................../..................... 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ได้คะแนนการเขียนโฆษณา  ระดับคะแนน  ๒  ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 



๑๘ 

 

แบบประเมินกำรกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค ำ 
 

ค ำชี้แจง  :  ให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องรายการประเมินการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 
 

 
 

 
เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ -สกุล 

รำยกำร  
สรุปผลกำร
ประเมิน  

(คะแนนรวม) 

ผลิตภัณฑ์ใช้
งานได้จริง 

ผลิตภัณฑ์มี
ความแข็งแรง

ทนทาน 

มีความคิด
สร้างสรรค์ 
ออกแบบ
น่าสนใจ 
สวยงาม 

ผลิตภัณฑ์ท า
จากวัสดุ
เหลือใช้ 

๑ ๑ ๑ ๑  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน 

(..........................................................) 
............../....................../..................... 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
ได้คะแนนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า  ระดับคะแนน  ๒  ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 



๑๙ 

 

กำรประเมินตำมสภำพจริง 
การประเมินชิ้นงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  

“กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค ำ” 
 

ระดับคะแนน 
เกณฑ์กำรประเมิน ๔ ๓ ๒ ๑ 

การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 

๑.ใช้งานได้จริง 
๒.มีความแข็งแรง
ทนทาน 
๓.มีความคิด
สร้างสรรค์
ออกแบบน่าสนใจ
สวยงาม 
๔.ท าจากวัสดุ 
เหลือใช้ 
 

ท าตามเกณฑ์ 
ได้  ๓ ข้อ 

ท าตามเกณฑ์ 
ได้  ๒ ข้อ 

ท าตามเกณฑ์ 
ได้ ๑ ข้อ 

 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ได้คะแนนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า  ระดับคะแนน  ๒  ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค ำชี้แจง  :  ให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในชั้นเรียน 
 

 
 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ -สกุล 

รำยกำร  
สรุปผลกำร
ประเมิน  
(ระดับ

คุณภำพ) 

 
มีส่วนร่วม 

ในการ 
ถามตอบ 

 
มีมารยาทใน
การถามตอบ 

 
ร่วมกิจกรรม
ด้วยความ

กระตือรือร้น 

เห็นประโยชน์
และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการน า
วัสดุเหลือใช้
มาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ผ่าน ไม่
ผ่าน 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 

                    (                                      ) 
                                    /            /           / 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรผ่ำน 
๓ ดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 
๒ ดี ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
๑ ผ่าน ผ่านเกณฑ์ 
๐ ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
 



๒๑ 

 

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะ 
อันพึง

ประสงค์ 

ระดับคุณภำพ / คะแนน 
ดีเยี่ยม  
(๓) 

ด ี
 (๒) 

ผ่ำน 
 (๑) 

ไม่ผ่ำน 
 (๐) 

๑. การมีส่วน
ร่วมในการ
ถาม -ตอบ
อย่างมี
มารยาทและ
มีความ
กระตือรือร้น
ในการเรียน 
๒. นักเรียน
เห็นประโยชน์
และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการน า
วัสดุเหลือใช้
มาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์
ขยะทองค า
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

-มีส่วนร่วมในการ
ถามและตอบ
ค าถามอย่าง
สม่ าเสมอ 
-มีมารยาทในการ
ถามและตอบ
ค าถาม 
-ร่วมกิจกรรมด้วย
ความกระตือรือร้น 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
น าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงาน
ได้ดีมาก 

-มีส่วนร่วมในการ
ถามและตอบ
ค าถามบ่อยครั้ง 
-มีมารยาทในการ
ถามและตอบ
ค าถาม 
-ร่วมกิจกรรมด้วย
ความกระตือรือร้น 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
น าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงาน
ได้ดี 

-มีส่วนร่วมในการ
ถามและตอบ
ค าถามค่อนข้าง
น้อย 
-มีมารยาทในการ
ถามและตอบ
ค าถาม 
-ร่วมกิจกรรมโดย
ขาดความ
กระตือรือร้น 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์ของการ
น าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงาน
ได้พอใช้ 

-ไม่มีส่วนร่วมใน
การถามและการ
ตอบค าถามเลย 
-กระท าสิ่งอ่ืน ๆ 
ในขณะที่มีการจัด
กิจกรรม 
-ขาดความ
กระตือรือร้นในการ
ท ากิจกรรม 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์ของการ
น าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงาน 
ได้น้อย 

 
 เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับคะแนน ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรผ่ำน 
๓ ดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 
๒ ดี ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
๑ ผ่าน ผ่านเกณฑ์ 
๐ ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์กำรตัดสินคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         นักเรียนได้ระดับคะแนน  ๑ ขึ้นไป (ระดับคุณภาพ ผ่าน)  
         ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 



๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 



๒๓ 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
 

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ว 23101                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  วัสดุในชีวิตประจ าวัน                                  เวลา  11 ช่ัวโมง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  15  เรื่อง  การเพิ่มมูลค่าของวัสดุในชีวิตประจ าวัน     เวลา  4 ชั่วโมง 
วันที…่….เดือน………… พ.ศ………….                                        ชื่อผู้สอน  นางอ่อนสี  ศรีเที่ยง 
บูรณาการ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    วิถีพุทธ      DLIT    Active Learning  
............................................................................................................................. ................................................. 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ

สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
           ว.2.1 ม.3/2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม โดย
เสนอแนะ แนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 

2. ตัวช้ีวัด 
        ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสมโดยเสนอแนะแนวทางการ
ใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 

3. สาระส าคัญ 
 สิ่งของต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวันล้วนท าขึ้นจากวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ จึง
ควรเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ทั้งพอลิเมอร์  เซรามิก และวัสดุผสม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ควรใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพราะการใช้วัสดุอย่างฟุ่มเฟ่ือยอาจก่อให้เกิดปัญหา
ขยะตามมา  โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก  จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  1A3R  จึงเป็น
แนวคิดในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้    
 ด้านความรู้ (K) 
                 1. ระบุสาเหตุของการเกิดขยะได้ 
                 2. บอกประโยชน์และโทษของขยะได้ 
                 3. สรุปความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินได้ 

ด้านทักษะกระบวนการ (S) 
        1. มีทักษะในการน าขยะ วัสดุที่เหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จ าหน่ายเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับครอบครัวได้ 
                  2. เพิ่มทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างรายได้และประกอบอาชีพที่สุจริตได้ 
          ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
                  1. มีความตระหนักในการลด คัดแยกขยะ  และเพ่ิมมูลค่าของขยะได้ 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
 

5.  สาระการเรียนรู้ 
1. บอกสาเหตุของการเกิดขยะในชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 
2. มีความรู้ เข้าใจ ลงมือปฏิบัติในการรักษาความสะอาด ปัญหาการเกิดขยะในชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 
3. สามารถน าสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหลือใช้มาท าสิ่งประดิษฐ์ได้ 
4. ตระหนักถึงความส าคัญของการลดขยะ การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 

 6.  การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.  ความพอประมาณ 
 1.1 นักเรียนได้ส ารวจความรู้ของตนเองเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการพัฒนาท้องถิ่น และพสกนิกรให้ยั่งยืนและสมดุล 
 1.2 นักเรียนเข้าใจสภาพการใช้ทรัพยากรของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อประมาณตนได้
ถูกต้อง 
      2.  ความมีเหตุผล    
 2.1 การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้รู้จักใช้เหตุผลในการวางแผน และการปฏิบัติ
ตนเอง ใช้ความรู้ทางหลักวิชาการด้วยความรู้จริง รอบคอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม    
      3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี    
 3.1 ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน จะได้ไม่ประมาท ไม่ด าเนินชีวิต
ด้วยความเสี่ยง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองให้มีความ
พอเพียงยิ่ง ๆ ขึ้น  
      4. เงื่อนไขความรู้    
 4.1 เข้าใจความหมายและหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง  
 4.2 รอบรู้เกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และรอบคอบในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
       5.  เงื่อนไขคุณธรรม  

5.1 ความอดทน ความเพียร ความประหยัด และอดออม ความจงรักภักดี การรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

7. การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น 
    - บูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย          ในเรื่องการสื่อสาร 
    - บูรณาการกับกลุ่มสาระการงานอาชีพ      ในเรื่องการประดิษฐ์ 
    - บูรณาการกับกลุ่มสาระศิลปะ               ในเรื่องการประดิษฐ์ 
    - บูรณาการกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์   ในเรื่องการวัด ค านวณในการประดิษฐ์   

 การขายได้ก าไร ขาดทุน 
    - บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา        ในด้านเศรษฐศาสตร์ 
 

8. สมรรถนะส าคัญ 
 -   ความสมารถในการใช้สื่อ 

-   ความสามารถในการคิด 
-   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
-   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



๒๕ 
 

 
 

9. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     -  อยู่อย่างพอเพียง 

          -   ใฝ่เรียนรู ้
 -  มุ่งม่ันในการท างาน 
 
10. ภาระงาน/ชิ้นงาน 

1. ใบงาน 
2. เก็บขยะสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว 
3. คัดแยกขยะ/แบ่งขยะเป็นหมวดหมู่ 

 4. น าวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นสิ่งของ 
 

11. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นน า     
          1. ครูทบทวนความรู้เดิม  เรื่อง  วัสดุในชีวิตประจ าวัน  เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการใช้วัสดุ 
 ในชีวิตประจ าวัน  แนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า   (1A3R)    
 2. ครูให้นักเรียนดูภาพกองขยะ  ที่เตรียมไว้แล้วโดยใช้โปรแกรม Power Point  แล้วถามนักเรียน
เพ่ือกระตุ้นความคิด  ดังนี้  
 - ให้นักเรยีนรว่มกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือบอกสาเหตุของการเกิดขยะในชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
 - ขยะ สิ่งของวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหลือใช้  สามารถน ามาท าสิ่งของประดิษฐ์ได้หรือไม่  และนักเรียนจะน า
วัสดุเหลือใช้เหล่านั้น  มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ประเภทใด 
 - ครูอธิบายเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการลดขยะ การคัดแยกขยะ  และการน าขยะ   
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่  โดยสามารถประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ ประเภทต่าง ๆ 
 - ให้นักเรียนร่วมกันคิดเพ่ือหาทางเลือกในการเสริมสร้างรายได้เสริมและสามารถประกอบอาชีพที่
สุจริตได ้

 

 ขั้นสอน  (ชั่วโมงท่ี 1) 
       1. ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้  เรื่อง ขยะ   
       2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเห็น  เพื่อหาวิธีการก าจัดขยะที่พบเห็นในชุมชนที่
นักเรียนอาศัยอยู่ แล้วสรุปเป็นข้อ ๆ เพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
       3. หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  คิดหาวิธีการน าขยะมาแปรรูป  (Recycle)  เพ่ือเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่  และสามารถน ามาใช้ในครัวเรือน  หรือจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว  โดย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดประดิษฐ์กลุ่มละ  1  ชิ้นงาน 
            (ชั่วโมงท่ี 2-4) 
        4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  น าขยะ  หรือวัสดุสิ่งของที่เหลือใช้ที่เตรียมมา  ประดิษฐ์เป็นสิ่งของ  
เครื่องใช้ 
 ตามล าดับขั้นตอนที่วางแผนไว้  โดยครูคอยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน  และ
เน้นย้ าเรื่องความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ 



๒๖ 
 

 
 

        5. หลังจากประดิษฐ์ชิ้นงานเรียบร้อยทุกคน  ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าชิ้นงาน  มาน าเสนอเพ่ือน ๆ 
หน้าชั้นเรียน  พร้อมทั้งบอกประโยชน์และมูลค่าของขยะที่น ามา รีไซเคิล 
        
ขั้นสรุป    
       1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์และโทษของวัสดุในชีวิตประจ าวันประเภทต่าง ๆ และให้
ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการวัสดุในชีวิตประจ าวัน  โดยใช้ให้เกิดประโยชน์  ประหยัด  
และคุ้มค่ามากท่ีสุด 
       2. ให้นักเรียนแต่ละคนน าความรู้เรื่อง การเพ่ิมมูลค่าของขยะ  ไปคิดค้น  และน าขยะเหล่านั้นมา
แปรรูป  
(รีไซเคิล) เป็นสิ่งประดิษฐ์  สิ่งของเครื่องใช้ เพ่ือใช้ประโยชน์ และสามารถน าไปจ าหน่าย  เป็นการ
เสริมสร้างรายได้ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของอาชีพ อีกท้ังยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย 
        3. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเกิดขยะในชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวิธีการรักษา
ความสะอาดปัญหาการเกิดขยะในชุมชน สังคม โดยสามารถคัดแยกขยะ  น าสิ่งของวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้
มาท าสิ่งของประดิษฐ์ได้  สามารถขยายผลน าไปประกอบอาชีพ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริต 
 

12. สื่อการเรียนการสอน 
      1. ภาพคนทิ้งขยะ 
  2. ภาพกองขยะ 
   3. ภาพขวดน้ า เศษวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ต่าง ๆ  
      4. ภาพการท าความสะอาด 
      5. ภาพการคัดแยกขยะ 
   6. วัสดุที่น ามาใช้ในการประดิษฐ์ 
      7. ภาพขั้นตอนประดิษฐ์สิ่งของ 
      8. สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล 
      9. สิ่งประดิษฐ์ที่ท าจากสิ่งของวัสดุที่เหลือใช้ 
      10. ภาพสิ่งประดิษฐ์ 

           11. ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมจากขยะ 
           12. ใบความรู้  เรื่อง ขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
 

13. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล   
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุสาเหตุของการ  
    เกิดขยะได้ 
2. บอกประโยชน์และ 
    โทษของขยะได้ 
3. สรุปความรู้เกี่ยวกับ 
    การเปลี่ยนขยะให้ 
    เป็นเงินได ้

 
 
 
 
 
 
 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน
พฤติกรรม 
การท างาน 

ระดับคุณภาพ 
ดี : บอกสาเหตุ และมีความรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาของการเกิดขยะ
ในชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เกิดจากสาเหตุใดจะมีวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างไรและขยะที่พบเห็นจะด าเนินการอย่างไรจึงจะ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
ปานกลาง : บอกสาเหตุและมีความรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาของการ
เกิดขยะในชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เกิดจากสาเหตุใดจะมี
วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไร  
ต้องปรับปรุง : ไม่สามารถบอกบอกสาเหตุและไม่มีความรู้ถึง
วิธีการแก้ปัญหาของการเกิดขยะในชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
ระดับคุณภาพ 
ดี  : ได้คะแนน 9 – 10 
ปานกลาง  : ได้คะแนน 8 – 6 
ต้องปรับปรุง  : ได้คะแนนต่ ากว่า 5 

 
เกณฑ์การวัดผลประเมินผล   
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. มีทักษะในการน า 
   ขยะ วัสดุที่เหลือใช้  
   มาประดิษฐ์สิ่งของ 
   เครื่องใช้ต่าง ๆ  
  จ าหน่ายเพื่อเพ่ิม 
  รายได้ให้กับ 
   ครอบครัวได้ 
2. เพิ่มทางเลือกหนึ่ง
ใน 
   การเสริมสร้างรายได้ 
   และประกอบอาชีพที่ 
   สุจริตได ้
 
 
 
 

- แบบประเมินชิ้นงาน ระดับคุณภาพ 
ดี : นักเรียนสามารถประดิษฐ์สิ่งของที่เหลือ
ใช้ มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเป็นเครื่องใช้ 
สอยต่างๆ สามารถน าไปจ าหน่ายเป็นการ
เสริมสร้างรายได้และเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ของอาชีพ อีกท้ังยังเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์อีกด้วย 
ปานกลาง : นักเรียนสามารถประดิษฐ์
สิ่งของที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
เป็นเครื่องใช้ สอยต่างๆ  
ต้องปรับปรุง : ไม่สามารถบอกวัสดุเหลือใช้
ที่สามารถน ามาประดิษฐ์สิ่งของได้ 
ระดับคุณภาพ 
ดี  : ได้คะแนน 9 – 10 
ปานกลาง  : ได้คะแนน 8 – 6 
ต้องปรับปรุง  : ได้คะแนนต่ ากว่า 5 
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วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. มีความตระหนักใน
การลด คัดแยกขยะ  
และเพ่ิมมูลค่าของขยะ
ได้ 
 

- แบบประเมินพฤติกรรม
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 
ดี : นักเรียนมมีความตระหนักในการลด  
คัดแยกขยะ และเพ่ิมมูลค่าของขยะ 
สามารถแนะน าเพื่อนให้ปฏิบัติได้ 
ปานกลาง : นักเรียนมมีความตระหนักใน
การลด  คัดแยกขยะ และเพ่ิมมูลค่าของ
ขยะ 
ต้องปรับปรุง : ไม่มีความตระหนักในการ
ลด  คัดแยกขยะและเพ่ิมมลค่าของขยะ 
ระดับคุณภาพ 
ดี  : ได้คะแนน 9 – 10 
ปานกลาง  : ได้คะแนน 8 – 6 
ต้องปรับปรุง  : ได้คะแนนต่ ากว่า 5 

 
14. กิจกรรมเสนอแนะ   
     1. นักเรียนศึกษาหาข้อมูลของชุมชนที่พัฒนาบนพื้นฐานหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. ให้นักเรียนติดตามข่าวด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมทางสื่อต่าง ๆ  
        และศึกษาวิธีการแก้ปัญหาขยะในชุมชนของนักเรียน         
     3. นักเรียนร่วมกันจัดท าแฟ้ม สิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
     4. นักเรียนสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติม เทคนิค กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้จากอินเตอร์เน็ต 
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ใบความรู้ 
เรื่อง การเพิ่มมูลค่าขยะ 

การแยกขยะ 
 

เมื่อเราใช้สอยสิ่งใดๆจนไม่สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์ได้อีกแล้วเราก็จะทิ้งลงถังและเรียกขานมันว่า 
“ขยะ”แต่ในความเป็นจริงวัสดุต่าง ๆ ถ้าได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีก็ยังสร้างทั้งมูลค่าและคุณค่าได้อีกไม่น้อย 
ซึ่งเราอาจ 
เรียกใหม่เป็น “ทรัพยากร” 
1. ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาด 

 
 
 
 
 
 
 

2. วัสดุเหลือใช้ (Waste residues) หมายความถึง สิ่งของ เครื่องใช้หรือสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้วหรือ
หมดอายุการใช้งานแล้ว หรือที่เหลือจากความต้องการและไม่เป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2.1 วัสดุเหลือใช้ทั่วไป หมายความถึง สิ่งของหรือสินค้าท่ีไม่ใช้แล้วแต่ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล 
ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ยางรถยนต์เศษผ้า เศษไม้ 
 

       2.2 วัสดุเหลือใช้ที่เป็นอันตราย หมายความถึงสิ่งของหรือสินค้าที่ไม่ใช้แล้วและปนเปื้อนหรือสัมผัส
หรือมีส่วนประกอบของวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 
น้ ามันเครื่องใช้แล้ว ตัวท าละลายจากถนน ตลาด หรือที่อ่ืนๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขับถ่าย การ
ด ารงชีวิต  
และอ่ืน ๆ 
          ผลกระทบของขยะมูลฝอย ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความร าคาญให้แก่ชุมชนพัก
อาศัย แหล่งน้ าเน่าเสียจากการที่ขยะมูลฝอยมีอินทรีย์สารเน่าเปื่อยปะปนอยู่ เป็นอันตรายต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์น้ า รวมทั้งผลเสียในด้านการใช้แหล่งน้ าเพ่ือการนันทนาการ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและ
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สัตว์น าโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน เป็นต้น การก าจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการจะสร้างความเดือดร้อน
ร าคาญแก่ผู้ที่อาศัยข้างเคียง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ท าให้ชุมชนขาด
ความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ และไม่น่าอยู่ 
 

ประเภทขยะมูลฝอย 
โดยทั่วไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
    1. ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท า 
ปุ๋ยได้เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้เศษอาหารใบไม้เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก 
ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
    2. ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ 
ประโยชน์ใหม่ได้เช่น แก้ว กระดาษกระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์กล่อง
เครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น 
    3. ขยะท่ัวไป หรือ มูลฝอยท่ัวไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และ 
ขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติก
ใส่ขนมถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก เปื้อนเศษอาหาร 
โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน  
     4. ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือ มีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุระเบิดได้ 
2. วัตถุไวไฟ 
3. วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
4. วัตถุมีพิษ 
5. วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
6. วัตถุกัมมันตรังสี 
7. วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
8. วัตถุกัดกร่อน 
9. วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 
10.วัตถุอย่างอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจท าให้เกิดอันตรายแก่
บุคคล สัตว์พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ภาชนะท่ีใช้บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมีเป็นต้น 

 

ประเภทขยะรีไซเคิล 
  การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ คือ การน าขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูป
เป็นวัตถดุิบในกระบวนการผลิตหรือเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งทุกคนสามารถท าได้โดย
การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และส านักงาน เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
1. แก้วสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ดังนี้ 
   1.1 ขวดแก้วดีจะถูกน ามาคัดแยกชนิดสีและประเภทที่บรรจุสินค้า ได้แก่ ขวดแม่โขง ขวดน้ าปลา ขวดเบียร์
ขวดซอส ขวดโซดาวันเวย์ขวดเครื่องดื่มชูก าลัง ขวดยา ขวดน้ าอัดลม ฯลฯ การจัดการขวดเหล่านี้หากไม่ 
แตกบิ่นเสียหาย จะถูกน ากลับเข้าโรงงานเพ่ือน าไปล้างให้สะอาดและน ากลับมาใช้ใหม่ที่เรียกว่า “Reuse” 
    1.2 ขวดแก้วแตก ขวดที่แตกหักบิ่นช ารุดเสียหายจะถูกน ามาคัดแยกสี ได้แก่ ขวดแก้วใส ขวดแก้วสีชา 
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และขวดแก้วสีเขียว จากนั้นน าเศษแก้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยเบื้องต้นจะเริ่มแยกเศษแก้วออกมา
ตามสีของ เอาฝาจุกท่ีติดมากับปากขวดออกแล้วบดให้ละเอียด ใส่น้ ายากัดสีเพื่อกัดสีที่ติดมากับขวดแก้ว ล้าง
ให้สะอาด แล้วน าส่งโรงงานผลิตขวดแก้วเพื่อน าไปหลอมใหม่ 
 

2. กระดาษ  กระดาษเป็นวัสดุที่ย่อยง่ายที่สุด เพราะผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติโดยปกติกระดาษจะมีระยะเวลา
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติประมาณ 2 – 5 เดือน แต่ถ้าถูกทับถมอยู่ในกองขยะจนแน่นไม่มีแสงแดด
อากาศและความชื้น ส าหรับจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย ก็อาจต้องใช้เวลาถึง 50 ปีในการย่อยสลาย ดังนั้นเรา
จึงควรแยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเหล่านี้ออกจากขยะชนิดอ่ืนๆ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและน าไปรี
ไซเคิลเป็น 
กระดาษน ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. พลาสติกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้2 ประเภท ดังนี้ 
    3.1 พลาสติกท่ีคงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอร์โมเซท(Thermosetting Plastic) เป็นพลาสติกที่แข็งตัวด้วย
ความร้อนแบบไม่ย้อนกลับสามารถข้ึนรูปผลิตภัณฑ์รูปทรงต่างๆ ได้โดยท าให้แข็งตัวด้วยความร้อนในแม่แบบ 
และเม่ือแข็งตัวแล้วจะมีความคงรูปสูงมาก เนื่องจากไม่สามารถหลอมเหลวได้อีกพลาสติกในกลุ่มนี้จึงจัดเป็น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท “รีไซเคิลไม่ได้” 
   3.2 พลาสติกท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็นพลาสติกที่หลอม
ตัวด้วยความร้อน และกลับแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดต่ าลง พลาสติกชนิดนี้จัดเป็นวัสดุประเภท “รีไซเคิลได้”      
เพ่ือให้ง่ายต่อการแยกชนิดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือน ามากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้       
มีการน าสัญลักษณ์มาใช้บนบรรจุภัณฑ์อย่างแพร่หลาย ดังนี้ 
 

4. โลหะ 
     โลหะที่สามารถน ามารีไซเคิลใหม่ได้มีดังนี้ 
     4.1 เหล็ก ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเครื่องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรม 
     4.2 ทองเหลือง เป็นโลหะมีราคาดีน ากลับมาหลอมใช้ใหม่ได้โดยการท าเป็นพระ ระฆัง อุปกรณ์สุขภัณฑ์
ต่างๆ และใบพัดเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ 
 

5. อลูมิเนียม แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
    5.1 อลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ลูกสูบ 
    5.2 อลูมิเนียมบาง เช่น กะละมังซักผ้า ขันน้ า กระป๋องน้ าอัดลม กระป๋องเบียร์ 
แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอย การป้องกันและควบคุมการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะที่ส าคัญ ต้องอาศัย 
ขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน โดยทั่วไปแล้วหน่วยงาน ประชาชน องค์กรและชุมชน 
สามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดข้ึนได้โดยใช้หลักการดังนี้ 
 

 1. ระดับครัวเรือน  
     1.1 ลดการใช้ (Reduce)  
          1.  ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ โฟม หรือ
หนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น  
          2. ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม เครื่อง ส าอาง ถ่านชนิดชาร์จได้สบู่เหลว 
น้ ายารีดผ้า น้ ายาท าความสะอาด ฯลฯ  



๓๓ 
 

 
 

          3. ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ภายในบ้าน เช่น ยาก าจัดแมลง
หรือน้ ายาท าความสะอาดต่างๆ ควรจะหันไปใช้วิธีการ ทางธรรมชาติจะดีกว่า อาทิใช้เปลือกส้มแห้งน ามาเผา
ไล่ยุง หรือ ใช้ผลมะนาวเพ่ือ ดับกลิ่นภายในห้องน้ า  
         4. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติกซ่ึงก าจัดยาก โดยใช้ถุงผ้า หรือตะกร้าในการจับจ่ายซื้อ
ของ ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร  
 

1.2 ใช้ซ้ า (Reuse) 
      1. น าสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกท่ีไม่เปรอะเปื้อนก็ให้เก็บไว้ใช้ใส่ของอีกครั้งหนึ่ง หรือ
ใช้เป็นถุงใส่ขยะในบ้าน 
      2. น าสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การน ายางรถยนต์มาท าเก้าอ้ีการน าขวดพลาสติกก็
สามารถน ามาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน การน าเศษผ้า มาท าเปลนอน เป็นต้น 
      3. ใช้กระดาษท้ังสองหน้า 
 
 

1.3 การรีไซเคิล (Recycle) 
      เป็นการน าวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรูป
โดยกรรมวิธีต่างๆ นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษท่ี
เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราสามารถท าได้โดย 
      1. คัดแยกขยะรีไซเคิล แต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ 
      2. น าไปขาย/บริจาค/ น าเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ 
      3. ขยะเหล่านี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
 

2. ระดับชุมชน 
    2.1 จัดท าโครงการหรือประสานให้มีการด าเนินโครงการที่เน้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะชุมชน ณ 
แหล่งก าเนิด ซึ่งจะลดภาระการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการดังกล่าว ได้แก่ การ
จัดตั้งธนาคารขยะหรือวัสดุเหลือใช้การหมักท าปุ๋ย การหมักปุ๋ยน้ าชีวภาพ ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข่ 
ผ้าป่ารีไซเคิล สหกรณ์สินค้ารีไซเคิล การบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น 
    2.2 ให้รางวัลตอบแทนใบประกาศเกียรติคุณ หรือการส่งเสริมการขาย แก่ร้านค้า หรือผู้ประกอบการที่
สามารถลดบรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย เช่น ร้านค้าที่มีการกักเก็บหรือจ าหน่ายสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มน้อย หรือมี
การรวบรวมบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพ่ือใช้ประโยชน์ใหม่ 
    2.3 ส่งเสริมให้ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีก-ส่ง อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้บริโภคในการคัดแยกและส่งคืนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า โดยจัดให้มีภาชนะรองรับที่
เหมาะสม ณ จุดขายและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคแยกบรรจุภัณฑ์ออกจากสินค้า ณ จุดขาย หรือใกล้จุดขายโดย
ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตัวอย่างกิจกรรมการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
 

 
  
 
 
 



๓๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุที่เราทุกคนควรช่วยกันคัดแยกขยะ 
          1. สามารถลดปริมาณขยะลงได้ เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว กระดาษ 
โลหะ พลาสติก ฯลฯ ก็จะเหลือปริมาณ 
ขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือท าลายน้อยลง ซึ่งขยะนี้สถานที่ที่ใช้ท าลายขยะก็นับวันแต่จะหายากลงทุกวัน 
          2. สามารถประหยัดงบประมาณลงได้ เพราะในเมื่อเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือ
ท าลายน้อยลงจึงใช้งบประมาณน้อยลงในการเก็บขนและก าจัดหรือท าลายขยะ ถ้าปริมาณขยะลดลง 
งบประมาณก็สามารถเหลือน าไปพัฒนางานด้านอ่ืนได้ เช่น ซ่อมแซมถนน สร้างสวนสาธารณะ และการ
รักษาพยาบาล ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3. สามารถได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เรียกว่า (Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก 
ฯลฯ เช่น กระดาษ 1 ตัน ได้มาจากการตัดต้นไม้ใหญ่ถึง 17 ต้น เพ่ือมาใช้ท าเยื่อกระดาษ 
          4. สามารถสงวนทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน จากข้อ 3 จะได้ผลเป็นการสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน เพราะนอกจากจะลดการใช้วัสดุที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยัง
ไม่ต้องใช้พลังงานในการขุดค้น เช่น ในการผลิตอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนั้น แทนที่จะ 
ต้องใช้เม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งกว่าจะได้ต้องใช้พลังงานมากมาย ก็ใช้พลาสติกท่ีผ่านการใช้แล้วน ามาหลอมใช้ใหม่ 
          5. สามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีข้ึน เพราะในเมื่อขยะน้อยลง สิ่งแวดล้อมก็จะต้องดีขึ้น สะอาดขึ้น
ปลอดภัยต่อสุขภาพมากข้ึน ซึ่งผลประโยชน์ที่กล่าวมาทั้ง 5 ประการก็เป็นผลประโยชน์ของเราทุกคนร่วมกัน  
ขยะแต่ละชนิดมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน เพ่ือให้การแยกขยะมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง ก่อนจะ
ตัดสินใจทิ้งอะไร เรามาท าความรู้จักเคล็ดลับในการคัดแยกสักหน่อยดีกว่า  



๓๕ 
 

 
 

 
 

สิ่งประดิษฐ์จากขยะ 
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สิ่งประดิษฐ์จากขยะ 
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             ภาพแสดงขั้นตอนการท าสิ่งประดิษฐ์จากขยะ เพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพคนทิ้งขยะ 
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ภาพกองขยะ 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

 
 

ภาพการคัดแยกขยะ 

 

   

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

 
 

ภาพการท าความสะอาด 
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บัญชีรายรับรายจ่าย 
การเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากขยะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              โรงเรียนรัตนบุร ี
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    รหัสวิชา ว 23101  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน          เรื่อง แนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
สอนโดย นางจิตตา เดชสูงเนิน                        จ านวน 2 ชัว่โมง 
ภาคเรียนที่ 1              สอนวันที่……. เดือน........................ พ.ศ. ………… 
บูรณาการ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิถีพุทธ     DLIT     Active Learning  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ว 2.1   เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร

กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 ตัวช้ีวัด 
 ว 2.1 ม.3/1   ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกและวัสดุ

ผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ 
 ว 2.1 ม.3/2    ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสมโดยเสนอแนะ

แนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ด้านความรู้ (Knowledge : K) 
           1.1 บอกวิธีการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้ (K) 

2) ด้านทักษะกระบวนการ (Skill : S) 
          2.1 สืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า อย่างรวมพลัง ด้วยความ
ตั้งใจและมีจิตสาธารณะได้ (P) 

3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A)   
    3.1 ตั้งใจเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3. สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการสื่อสาร 

       - การอธิบาย การเขียน การพูดหน้าชั้นเรียน 
    2) ความสามารถในการคิด  
       - การสังเกต การคิดวิเคราะห์ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสร้างค าอธิบาย การอภิปราย 
   การสื่อความหมาย การสืบสอบข้อมูลโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
       - กระบวนการกลุ่ม 
    5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - การสืบสอบข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. ด้านคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  
  4.1 ใฝ่เรียนรู ้

   4.2 มุ่งม่ันในการท างาน 
   4.3 มีจิตสาธารณะ 
5. สาระส าคัญ 

พอลิเมอร์เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ที่เกิดจากโมเลกุลจ านวนมากมารวมตัวกันทางเคมี เช่น 
พลาสติก ยาง เส้นใย ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติแตกต่างกัน โดยพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่ข้ึนรูปเป็นทรงต่าง ๆ 
ได้ ยางยืดหยุ่นได้ ส่วนเส้นใยสามารถดึงเป็นเส้นยาวได้ พอลิเมอร์จึงน ามาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 

เซรามิกเป็นวัสดุที่ผลิตจากดิน หิน ทราย และแร่ธาตุต่าง ๆ จากธรรมชาติ และส่วนมากจะผ่านการ
เผาที่อุณหภูมิสูงเพ่ือให้ได้เนื้อสารที่แข็งแรง เซรามิกสามารถท าเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ สมบัติทั่วไปของเซรามิก
จะแข็ง แต่เปราะ ทนต่อการสึกกร่อน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เครื่องปั้นดินเผา ท าภาชนะบรรจุ
อาหาร กระถางต้นไม้ กระเบื้องมุงหลังคา ถ้วยชาม สุขภัณฑ์ กระจก แก้วน้ า 

วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต่ 2 ประเภท ที่มีสมบัติแตกต่างกันมารวมตัวกัน ท าให้วัสดุที่ได้มี
สมบัติที่ดีขึ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 

วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสมบางชนิดสลายตัวยาก การใช้วัสดุเหล่านี้อย่างฟุ่มเฟือย
และไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงต้องมีแนวทางในการใช้วัสดุ เหล่านี้อย่างคุ้มค่า
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
6. สาระการเรียนรู้ 
  วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น พลาสติก การใช้วัสดุอย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวัง อาจก่อปัญหา
ต่อสิ่งแวดล้อม 
7. การบูรณาการ 
 การบูรณาการแบบสอดแทรกผสมผสานหลักสูตร – ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1) ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
 1. นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่ท าจากผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่รู้จัก ผู้แทนนักเรียนเขียนบันทึกค าตอบ
บนกระดานในแบบแผนภาพความคิด 
 2. นักเรียนเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และผลที่เกิดจากการใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันตอบค าถามส าคัญกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
  2.1 ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์มีอะไรบ้าง  
  (ตัวอย่างค าตอบ ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก ยาง และเส้นใย)   
  2.2 ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์แต่ละชนิดมีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างไร 
  (ตัวอย่างค าตอบ 
    - พลาสติก สามารถน ามาข้ึนรูป เป็นสิ่งของต่าง ๆ เช่น ถุง ภาชนะบรรจุอาหาร กล่องโฟม เมลามีน 
    - ยาง สามารถน ามาท ายางรัดของ สายยาง ท่อสายยาง ยางล้อพาหนะ อุปกรณ์การแพทย์ 
    - เส้นใย สามารถน ามาท า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ถุงน่อง) 
   2.3 การแก้ปัญหาขยะพลาสติกท าได้อย่างไร 
  (ตัวอย่างค าตอบ ขยะพลาสติกสามารถแก้ได้ โดยใช้หลัก 3R ได้แก่ Reduce Reuse และ 
Recycle) 
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 3. นักเรียนร่วมกันคาดคะเนค าตอบของค าถามข้างต้น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ Think-
Pair-Share 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ตามข้ันตอน ดังนี้ 
    4.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องท าหน้าที่อย่างไรบ้างในการด าเนินการด้วย
กระบวนการท างานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ ...................... ผู้ จดบันทึก มีหน้าที่ ................... ผู้เสนอ
รายงาน มีหน้าที่ ...................... อื่น ๆ .............................  
 5. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 
  • กลุ่มท่ี 1 และ 5 พลาสติก และผลที่เกิดจากการใช้พลาสติกต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  • กลุ่มท่ี 2 และ 4 ยาง และผลที่เกิดจากการใช้ยางต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  • กลุ่มท่ี 3 และ 6 เส้นใย และผลที่เกิดจากการใช้เส้นใยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลังศึกษา อ่านเนื้อหา สืบสอบและรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์
จากพอลิเมอร์ และผลที่เกิดจากการใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากหนังสือเรียน และแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย พร้อมทั้งออกแบบการน าเสนอผลการสืบสอบในแบบที่น่าสนใจ 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการศึกษาค้นคว้าในรูปผังกราฟิกแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของ
ข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  2) ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้   
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สืบสอบมาร่วมกันวิเคราะห์  อภิปราย เปรียบเทียบ 
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ และผลที่เกิดจากการใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพ่ือฝึกฝนตนเองให้เป็น
ผู้มีความรู้อย่างเข้าใจและมีทักษะ   
   9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งที่มีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม และอภิปรายเพื่อขยายความรู้ โดยร่วมกันตอบค าถาม ดังนี้ 
  9.1 การใช้พอลิเมอร์ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
  (การใช้พอลิเมอร์แต่ละประเภท หากใช้อย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังก็จะท าให้เกิดปัญหา และ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ปัญหาขยะพลาสติก เนื่องจากพลาสติกสลายตัวได้ยาก เมื่อเผาก็จะเกิดควัน 
ซึ่งเป็นแก๊สพิษ ถ้ามีปริมาณพลาสติกอยู่ในดินมาก จะท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดี 
เพราะน้ าและแร่ธาตุซึมผ่านไม่ได้ ถ้าทิ้งลงแหล่งน้ า อาจท าให้กีดขวางการไหลของน้ าหรือท าให้ท่อน้ าอุดตันได้ 
ดังนั้น ปัญหาพลาสติกจึงเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลก) 
  9.2 การน าพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่ มีประโยชน์อย่างไร 
  (การน าพอลิเมอร์กลับมาแปรรูปใช้ใหม่ เรียกว่า รีไซเคิล (Recycle) คือ การน าพอลิเมอร์ที่ผ่าน
การใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การน าพลาสติกมาหลอมใหม่เป็นขวดภาชนะใส่ของ หรือ
เครื่องใช้อ่ืน ๆ เป็นการลดขยะ ลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของโลก ไม่ให้ถูกน ามาใช้อย่างสิ้นเปลืองมากเกินไป) 
  10.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้หลัก 3R ในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก
แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด 
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(ตัวอย่างแผนภาพความคิด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพความคิด การใช้หลัก 3R ในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก 
 

  11. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการท ากิจกรรมและสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ และผลที่เกิดจากการใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมว่า ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ 
ได้แก่ พลาสติก ยาง และเส้นใย มีโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน  
  - พอลิเมอร์มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต แต่สามารถท าให้เกิดปัญหาขยะพลาสติก และขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น การใช้หลัก 3R ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle จึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาขยะ
พลาสติก 
  12. นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า โดยชว่ยกันบอกวิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน โดยใช้
หลัก 3R  
  (ตัวอย่างค าตอบ Reduce โดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
  Reuse โดยการน าขวดพลาสติกมาใช้ท าแจกัน 
  Recycle โดยเก็บพลาสติกน าไปให้ร้านรับซื้อของเก่า เพื่อน าไปรีไซเคิล) 
 
9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  9.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  9.2 กระดาษฟลิปชาร์ต 
  9.3 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 

หลัก 3R 
 

Reduce 
 ลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็น 
 

Recycle 
 

การน าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
กลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่ 
 

Reuse 
 

การน าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ซ  า 
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10. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
แบบประเมินการสืบสอบข้อมูล 

 
 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

1. การวางแผน
ค้นคว้าข้อมูล จาก
แหล่งการเรียนรู้ 

วางแผนที่จะค้นคว้า
ข้อมูล จากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
เชื่อถือได้ และมีการ
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์
ของวิธีการทั้งหมด 

วางแผนที่จะค้นคว้า
ข้อมูล จากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
และเหมาะสม แต่ไม่
มีการเชื่อมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม 

วางแผนที่จะค้นคว้า
ข้อมูล จากแหล่งการ
เรียนรู้ โดยมีครูหรือ
ผู้อื่นแนะน าบ้าง 

ไม่มีการวางแผนที่จะ 
ค้นคว้าข้อมูลจาก 
แหล่งการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ 
 

2. การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามแผนที่ก าหนดทุก
ประการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยคัดเลือกและ/
หรือประเมินข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยไม่มีการคัดเลือก 
และ/หรือประเมิน
ข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นระยะ ขาดการ
ประเมินเพ่ือคัดเลือก 

3. การจัดกระท า
ข้อมูล และการ
น าเสนอ 

จัดกระท าข้อมูลอย่าง
เป็นระบบมีการ
เชื่อมโยงให้เห็น 
เป็นภาพรวม และ
น าเสนอด้วยแบบต่าง 
ๆ อย่างชัดเจน
ถูกต้อง 

จัดกระท าข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ มี
การจ าแนกข้อมูลให้
เห็น 
ความสัมพันธ์ 
น าเสนอ 
ด้วยแบบต่าง ๆ  
ได้อย่างถูกต้อง 

จัดกระท าข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ 
มีการยกตัวอย่าง
เพ่ิมเติม 
ให้เข้าใจง่ายและ
น าเสนอด้วยแบบต่าง 
ๆ แต่ยังไม่ถูกต้อง 

จัดกระท าข้อมูลอย่าง 
ไม่เป็นระบบ และ
น าเสนอไม่สื่อ
ความหมาย 
และไม่ชัดเจน 
 

4. การสรุปผล สรุปผลได้อย่าง
ถูกต้องกระชับ 
ชัดเจน และ
ครอบคลุม มีเหตุผล 
ที่อ้างอิงจากการสืบ
สอบได้ 

สรุปผลได้อย่าง
กระชับแต่ยังไม่
ชัดเจนและไม่
ครอบคลุมข้อมูล 
จากการวิเคราะห์ 
ทั้งหมด 

สรุปผลได้กระชับ 
กะทัดรัด แต่ไม่
ชัดเจน 

สรุปผลโดยไม่ใช้ 
ข้อมูล และไม่ถูกต้อง 

5. การเขียน
รายงาน 

เขียนรายงาน 
ตรงตามจุดประสงค์
ถูกต้องและชัดเจน  
และมีการเชื่อมโยง 
ให้เห็นเป็นภาพรวม 

เขียนรายงาน 
ตรงตามจุดประสงค์ 
อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 
แต่ขาดการเรียบเรียง 

เขียนรายงาน 
โดยสื่อความหมายได้ 
โดยมีครูหรือผู้อ่ืน 
แนะน า 

เขียนรายงานได้ 
ตามตัวอย่าง แต่ใช้
ภาษา 
ไม่ถูกต้องและไม่
ชัดเจน 



๔๘ 
 

 
 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า เวลา 2 คาบ 
……………………………………………………………… 

1. จ านวนนักเรียนที่ใช้สอน 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (คน) 

มัธยมศึกษาปีที่ ………..  
มัธยมศึกษาปีที่ ………..  
มัธยมศึกษาปีที่ ………..  
มัธยมศึกษาปีที่ ………..  

 
2. ผลการสอน 
     2.1) ความเหมาะสมของระยะเวลา   (  ) ดีมาก       (  ) ดี        (  ) พอใช้        (  ) ต้องปรับปรุง 
     2.2) ความเหมาะสมของเนื้อหา       (  ) ดีมาก       (  ) ดี        (  ) พอใช้        (  ) ต้องปรับปรุง 
     2.3) ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน     
 (  ) ดีมาก       (  ) ดี        (  ) พอใช้        (  ) ต้องปรับปรุง 
     2.4) ความเหมาะสมของสื่อการสอนที่ใช้   
 (  ) ดีมาก      (  ) ดี         (  ) พอใช้        (  ) ต้องปรับปรุง 
     2.5) พฤติกรรม/การมีส่วนร่วมของนักเรียน        
 (  ) ดีมาก       (  ) ดี        (  ) พอใช้        (  ) ต้องปรับปรุง 
 
3. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน .................. คน คิดเป็นร้อยละ  ................................. 
จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน การประเมิน ................ คน คิดเป็นร้อยละ  ................................. 

 
4. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
. 
 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน/ผู้บันทึก                   
                        (นางจิตตา เดชสูงเนิน)
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
รายวิชาวิทยาศาสตร์5  รหัสวิชา ว23101                                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       
หน่วยที่  3  เรื่องวัสดุในชีวิตประจ าวัน                     จ านวน 11 ชั่วโมง 
เรื่อง ผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม             จ านวน 2 ชั่วโมงสอนโดย 
ผู้สอน  นางสาวธารินี  ใจดี                                                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565           
บูรณาการ     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     วิถีพุทธ       DLIT     Active Learning  
สอนวันที่ ……. เดือน …………………… พ.ศ. ……………..  
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 2.1 ม.3/2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม  
โดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายสมบัติของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสมได้ (K)  
2. ใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสมได้อย่างคุ้มค่า (S) 
3. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม (A) 
4. มีความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน (A) 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
• วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น พลาสติก การใช้

วัสดุอย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อปัญหา
ต่อสิ่งแวดล้อม   

     พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 

 
4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท า จากวัสดุประเภทพอลิ เมอร์  เซรามิก และวัสดุผสม  
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ย่อยสลายยาก จึงเกิดการสะสมและตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
ยากต่อการก าจัด  หากน าไปเผาจะก่อให้เกิดควันพิษ เมื่อสูดดมจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย หากน าไปฝังดินก็จะท าให้
ดินเสื่อมสภาพ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมปนเปื้อนสารเคมี เพ่ือลดปัญหาจึงควรเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมต่อการใช้งานและ
ง่ายต่อการก าจัด หรือน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดปริมาณขยะซ่ึงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

1. มีวินัย รับผิดชอบ   
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)  
 ขั้นน า 
 ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)   

1. ก่อนเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนท ากิจกรรม Engaging Activity ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1 โดยให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่า จากภาพเกิดปัญหา
อะไร ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 
 

 
 
  (การซักถามเกี่ยวกับความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาเป็นความมีเหตุมีผลของครูในการที่จะเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่
ความรู้ใหม่ของนักเรียนได้ง่าย และเป็นภูมิคุ้มกันของนักเรียนในการน าความรู้เดิมมาเป็นพ้ืนฐานในการรับความรู้ใหม่ 
การมีเหตุมีผลของนักเรียนในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพูดรายงานแสดงความ คิดเห็นเป็นคุณธรรมด้าน
การรู้จักแบ่งปัน นักเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอภิปรายแสดงความคิดเห็น) 
ขัน้สอน 

ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Explore) 
1. ครูส ารวจความรู้เดิมของนักเรียนว่า โดยถามค าถามนักเรียน ดังนี้ 

- วัสดุในชีวิตประจ าวันชนิดใดเป็นวัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
(แนวตอบ : โฟม พลาสติก ยาง ไนลอน แป้ง ยางรถยนต์)  
- วัสดุในชีวิตประจ าวันชนิดใดเป็นวัสดุประเภทเซรามิก 
(แนวตอบ : หม้อดินเผา แจกัน กระเบื้อง หลังคากระเบื้อง) 
- วัสดุในชีวิตประจ าวันชนิดใดเป็นวัสดุผสม 
(แนวตอบ : เสื้อกันฝน คอนกรีต ไม้) 
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอยได้แก่อะไรบ้าง 

    (แนวตอบ : ภาวะโลกร้อน มลพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม) 
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ขั้นน า 
2. ครูเตรียมอุปกรณ์ตะกร้า 4 สี ได้แก่ ตะกร้าสีเขียว สีเหลือง สีฟ้า และสีแดง และบัตรภาพขยะต่าง ๆ  
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม และแจกอุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
4. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์บัตรภาพ แล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแยกขยะ

ในบัตรภาพว่าควรทิ้งลงในตะกร้าสีใด โดยตะกร้าแทนถังขยะแต่ละประเภท  
    (เป็นความพอประมาณของครูในการแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละเท่ากันในจ านวนไม่มากไม่น้อยเกินไป การ

ท างานเป็นทีมก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในการท างานของนักเรียน จะต้องมีการวางแผนการท างานให้เสร็จลุล่วง และเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความอดทน และความมี น้ าใจช่วยเหลือกันและกันการศึกษาด้วยตนเองเป็นการ
ฝึกคุณธรรมด้านความเพียร ความอดทน การซักถามข้อสงสัย และการท ากิจกรรมด้วยตนเองเป็นภูมิคุ้มกันของนักเรียน
เพ่ือให้เข้าใจอย่างถูกต้อง) 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 

5. ครูสุ่มเรียกตัวแทนแต่ละกลุ่มออกน าเสนอการแยกขยะในบัตรภาพ  (การส่งตัวแทนกลุ่มเป็นคุณธรรมด้าน
การเสียสละ มีน้ าใจ) 

6. นักเรียนและครู ร่ วมกันอภิปราย และอธิบายว่ า  “ปัจจุบันผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ที่ ได้ จาก 
พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสมก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากย่อยสลายค่อนข้างยากและยากต่อ
การก าจัด หากน าไปฝังกลบดิน สารเคมีในวัสดุอาจท าให้ดินเสื่อมสภาพ แต่พลาสติกบางประเภทสามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้น หากเราร่วมมือกันคัดแยกขยะก็อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบจาก
การใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม โดยถังขยะแบ่งออกได้เป็นประเภทต่าง 
ๆ ดังนี้ 
 ถังขยะสีเขียว : ส าหรับขยะท่ีย่อยสลายได้กลายเป็นปุ๋ย เช่น เปลือกผลไม้ ใบไม้ 
 ถังขยะสีเหลือง : ส าหรับขยะท่ีรีไซเคิล หรือขยะที่น าไปแปรรูปได้ 
 ถังขยะสีฟ้า : ส าหรับขยะท่ีย่อยสลายยาก เช่น โฟมเปื้อนอาหาร ซองบะหมีกึ่งส าเร็จรูป 
 ถังขยะสีแดง : ส าหรับขยะอันตราย หรือขยะมีพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ” 

7. ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า “นอกเหนือจากนี้อาจร่วมกันลดการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์แล้วหันไปใช้
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์จากธรรมชาติแทน หรือใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์อย่างประหยัด หากสามารถน ากลับมา
ใช้ได้ และยังคงคุณภาพดีอยู่ก็ควรใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ า และถ้าผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่เคยผ่านการใช้
งานแล้ว สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ก็ควรน ากลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่ง” 

8. ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก QR Code เรื่อง สัญลักษณ์แสดงประเภทของพลาสติก 
9. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ผลกระทบ

จากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 
10. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก PowerPoint วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1 หน่วยที่ 3 

วัสดุในชีวิตประจ าวัน เรื่อง ผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 
11. ให้นักเรียนตอบค าถาม Topic Questions ลงในสมุดประจ าตัวนักเรียน แล้วน ามาส่งครูผู้สอน 
12. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน 

 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

13. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการ
ใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม แล้วให้นักเรียนออกแบบวัสดุในชีวิตประจ าวันที่เอ้ือ
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ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตลงในกระดาษ A4  แล้วระบุว่า ใช้วัสดุผสมอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบ พร้อม
น าเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 
(การท ากิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นความมีเหตุมีผลของนักเรียนในการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้
วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม และออกแบบวัสดุในชีวิตประจ าวันที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต ครูจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม
เป็นอย่างดีจึงจะถ่ายทอดให้นักเรียนเข้าใจได้) 

ขั้นสรุป 

  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย เรื่อง ผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่า “วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม ล้วนมีสมบัติที่แตกต่างกันและน ามาใช้ประโยชน์ที่
แตกต่างกัน โดยพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เราจึงควรเลือกใช้
พลาสติกให้ตรงกับจุดประสงค์ของการใช้งานและความปลอดภัยต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ควรเลือกใช้พลาสติกที่
สลายตัวง่าย สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรือการใช้ซ้ า เพ่ือลดปริมาณขยะซึ่งเป็นต้นเหตุ
หนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อม”แล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ในรูปแบบผังมโนทัศน์ เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน ลงในกระดาษ 
A4 พร้อมน าเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 
   (การสรุปความรู้ด้วยค าถามส าคัญเป็นความมีเหตุมีผลของครูในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน การให้
นักเรียนสรุปความรู้ในรูปแบบผังมโนทัศน์ เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน ลงในกระดาษ A4 ของนักเรียนเป็นภูมิคุ้มกัน 
และเป็นคุณธรรมด้านความรอบคอบ) 
ขั้นประเมิน 

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
1. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
2. ครูตรวจแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1 
3. ครูตรวจค าตอบ Topic Questions ในสมุดประจ าตัวนักเรียน เพ่ือเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียน  

(การทบทวนความรู้เดิมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนให้สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม) 

4. ครูประเมินการออกแบบวัสดุในชีวิตประจ าวันที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
5. ครูตรวจผังมโนทัศน์ เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
6. ประเมินทักษะและกระบวนการโดยสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจากการท ากิจกรรมในห้องเรียนและ

การท างานรายบุคคล 
7. ประเมินคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ โดยสั ง เกตความมี วินั ย  รับผิ ดชอบ ใฝ่ เ รียนรู้ และมุ่ งมั่ น  

ในการท างาน  
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7. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ 
เกณฑ์ 

การประเมิน 
7.1 ประเมินระหว่างการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
     1) ผลกระทบจากการใช้

วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
เซรามิกและวัสดุผสม 

 
 
- ประเมินการออกแบบ
วัสดุในชีวิตประจ าวันที่
เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต 

- ตรวจสมุดประจ าตัว  
  หรือแบบฝึกหัด 
  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1 

 
 
-  แบบประเมินการออก 
แบบวัสดุในชีวิตประจ าวัน 
ที่ เ อ้ือประโยชน์ต่ อการ
ด ารงชีวิต 

- สมุดประจ าตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม1 

 
 
- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 
 
 
- ร้อยละ 60  

ผ่านเกณฑ์ 

     2) การน าเสนอผลงาน/
ผลการปฏิบัติกิจกรรม 

- ประเมินการน าเสนอ  
  ผลงาน/ผลการปฏิบัติ 
  กิจกรรม 

- แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

3) พฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

4) พฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

5) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
  และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

7.2 การประเมินหลังเรียน 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุ
ในชีวิตประจ าวัน 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
  หลังเรียน หน่วยการ 
  เรียนรู้ที่ 3 วัสดุในชีวิต 
ประจ าวัน 

 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

วัสดุในชีวิตประจ าวัน 

 
- ร้อยละ 60  

ผ่านเกณฑ์ 

7.3 การประเมินชิ้นงาน/ 
     ภาระงาน (รวบยอด) 

- ตรวจแผนผังมโนทัศน์   
  เรื่องวัสดุในชีวิตประจ าวัน 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ 
  ภาระงาน (รวบยอด) 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.3 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่  3  
วัสดุในชีวิตประจ าวัน 

2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
3) บัตรภาพขยะประเภทต่าง ๆ  
4) ตะกร้า 4 สี ได้แก่ ตะกร้าสีเขียว สีเหลือง สีฟ้า และสีแดง 
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5) PowerPoint เรื่อง ผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 
6) QR Code เรื่อง สัญลักษณ์แสดงประเภทของพลาสติก 
7) สมุดประจ าตัวนักเรียน 
8) แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน 

8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) อินเทอร์เน็ต    
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ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม                    

ระดับชั้น ม.3 เวลา 3 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ 2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้ 
 
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. สมบัติของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และ 
    วัสดุผสม 
2. ใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 
    ได้อย่างคุ้มค่า 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มีความซื่อสัตย์ 
3. มีความขยัน อดทน 
4. มีน้ าใจ เสียสละ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. อธิบายสมบัติของวัสดุประเภท
พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม
ได้ 

1. ใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรา
มิก และวัสดุผสมได้อย่างคุ้มค่า 
 

1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และ
วัสดุผสมได้อย่างคุ้มค่า 
2. สืบค้นข้อมูล ศึกษาเนื้อหาตาม 
ที่ครูก าหนดอย่างครบถ้วน ตาม 
ล าดับขั้นตอน 
3. น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการตอบ
ค าถามในใบงานที่ครูแจกให้ 
4. ร่วมอธิบายและอภิปรายในชั้น
เรียน 
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2. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
 
                ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ K 
 

อธิบายสมบัติของ
วัสดุประเภทพอลิ
เมอร์ เซรามิก และ
วัสดุผสมได้ 

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน 

เข้าใจผลกระทบ
จากการใช้วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ 
เซรามิกและวัสดุ
ผสม 

- 

ทักษะ S 
 
 

ใช้วัสดุประเภทพอ
ลิเมอร์ เซรามิก 
และวัสดุผสมได้
อย่างคุ้มค่า 

สื่อสารสารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ
ร่วมกันลงความ 
เห็นจากข้อมูล 

จัดเก็บ สื่ออุปกรณ์ 
การเรียนให้เข้าที่ 
และเรียบร้อย 

- 

ค่านิยม A 
 
 
 

ตระหนักถึงคุณค่า
ของการใช้วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ 
เซรามิก และวัสดุ
ผสม มีเหตุผล
มุ่งม่ัน พยายาม 
อยากรู้ อยากเห็น 
ไฝ่เรียน รู้และอยู่
อย่างพอเพียง 

แบ่งปันอุปกรณ์
ส าหรับตกแต่ง
ชิ้นงาน 

การสร้าบรรยากาศ 
รอบตัวให้เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ 

สร้างสังคมท่ีมี
น้ าใจแบ่งปัน 

สมรรถนะ C มีความสามารถใน
ด้านการคิด การใช้
ทักษะชีวิตกระบวน 
การแก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี 

- - 

น าไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9 ข้อที่ 1. ( ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ), 4. ( ท าตามล าดับขั้น ) ,  
10. ( การมีส่วนร่วม ) , 20. ( ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ) , 21. ( ท างานอย่างมีความสุข ) , 22. ( 
ความเพียร ) ,23. ( รู้-รัก-สามัคคี ) 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 4. ( เป็นพลเมืองที่ดี ) 
SDGs 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4. ( การศึกษาท่ีเท่าเทียม ) 

 
 
 

 
 

 



57 
 

 
 

 

แผนผังมโนทัศน์  
เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุในชีวิตประจ าวัน มาเขียนสรุปเป็น
แผนผังมโนทัศน์ ลงในกระดาษ A4 พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 



58 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

  

บัตรภาพ  
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แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.  ไหมเป็นวัสดุที่มาจากข้อใด 
1. พืช 
2. สัตว์ 
3. แร่ธาตุ 
4. พลาสติก 

2.  แก้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุในธรรมชาติข้อใด 
1. ดิน 
2. หิน 
3. ทราย 
4. กรวด 

3. วัสดุใดเหมาะท่ีจะน ามาท าเป็นเสื้อกันฝน 
1. ผ้า 
2. ยาง 
3. กระดาษ 
4. พลาสติก 

4.  ไม้นิยมน ามาใช้ประโยชน์ด้านใดมากท่ีสุด 
1. ท าของเล่นเด็ก 
2. ท าเครื่องประดับ 
3. ท าภาชนะใส่อาหาร 
4. ท าเครื่องเรือนและของประดับตกแต่งบ้าน 

5. วัสดุชนิดใดที่เกิดสนิมได้ 
1. ไม้ 
2. ผ้า 
3. แก้ว 
4. โลหะ 

 
 

 6. หม้อดินเผาท ามาจากวัสดุประเภทใด 
1. ยาง 
2. เซรามิก 
3. วัสดุผสม 
4. พอลิเมอร์ 

7. ข้อใดไม่ใช่ส่วนผสมในปูนซีเมนต์ 
1. ซิลิการ 
2. คาร์บอเนต 
3. แคลเซียมคลอไรด์ 
4. แคลเซียมคาร์บอเนต 

8  ข้อใดไม่ใช่วัสดุผสมจากธรรมชาติ 
1. ไม้ 
2. กระดูก 
3. คอนกรีต 
4. ถูกทุกข้อ 

 9. ข้อใดไม่ใช่ส่วนผสมในคอนกรีต 
1. ดิน 
2. ทราย 
3. ซีเมนต์ 
4. หินลูกรัง 

10. ขยะประเภทโฟมเปื้อนอาหารควรทิ้งลงถังขยะ สี
ใด 
1. ฟ้า 
2. แดง 
3. เขียว 
4. เหลือง 

 
 

 
 
 

 

 

เฉลย  1. 2 2. 3 3. 4 4. 4 5. 4 6. 2 7. 3 8. 3 9. 1        10. 
1 

4 
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ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นางสาวพรนภา  พุทธานุ) 
 

ความเห็นหัวหน้ารองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 
ลงชื่อ................................................................. 
                (นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา) 

 

ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
.......................................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ..................... 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
                 (นายยรรยง  วงศ์ค าจันทร์) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนบุรี 
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บันทึกผลหลังการสอน 
  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………ผู้สอน/ผู้บันทึก                   
                                                                           (นางสาวธาริณี  ใจดี) 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี รหัสวิชา ว23103          
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565                                            หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีเพิ่มคุณคา่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี                                               เวลา 2 ชั่วโมง     
ผู้สอน นางวิภาพันธ์  บุดดี                                    วัน/เดือน/ปี ที่ใช้แผนการสอน  ………… 
บูรณาการ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิถีพุทธ  DLIT  Active Learning  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด ม.3/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ือพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของ
ปัญหารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
2.สาระการเรียนรู้ 
 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น โดยค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เงื่อนไขและ
ทรัพยากรเช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม 
3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ทรัพย์สินทางปัญญานั้นเกิดข้ึนจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้าง การมีทรัพย์สินทางปัญญาก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองสังคม และประเทศชาติได้ จึงถือได้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลงานของตนเอง 
ตลอดจนสามารถแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นเงินทุนเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ระยะเวลาในการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆอาจมีความแตกต่างกัน รวมทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจดทะเบียน ผู้สร้าง
ผลงานจึงต้องศึกษาและท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพ่ือให้สามารถเลือกจดทะเบียนตามประเภททรัพย์สินทางปัญญาและ
ช าระค่าธรรมเนียมได้อย่างถูกต้อง และน าไปสู่การขอรับสิทธิที่เก่ียวข้องทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ของตนเองได้ ในทางกลับกัน เมื่อตระหนักรู้ว่าปัญญาหรือความคิดของตนเองเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าแล้ว ปัญญาหรือ
ความคิดของผู้อ่ืนก็มีมูลค่าเช่นกัน ดังนั้น จึงต้องหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
4.จุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1. นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าเทคโนโลยีได้ (K) 
2. นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการเพ่ิมมูลค่าทางเทคโนโลยีได้ (S) 
3. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (A) 

5. ค าถามส าคัญ  (Big Question) 
 นักเรียนคิดว่าการเพ่ิมมูลค่าเทคโนโลยีคืออะไรและสามารถท าได้หรือไม่ ด้วยวิธีใดบ้าง 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งม่ันในการท างาน 
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7. ทกัษะการคิด  
1.การคิดวิเคราะห์ 
2.การคิดสร้างสรรค์ 
3.การคิดแก้ปัญหา 

8. สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน  
1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

9. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ชั่วโมงที่ 1-2 
1)  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

ครูทบทวนเนื้อหาในคาบท่ีแล้ว 
2)  ขั้นสอน โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก  

1. สังเกต 
ครูตั้งค าถามกับนักเรียน นักเรียนคิดว่าการเพ่ิมมูลค่าเทคโนโลยีคืออะไรและสามารถท าได้หรือไม่ ด้วย

วิธีใดบ้าง 
2. วิจารณ์ 

นักเรียนศึกษาแนวทางการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ จากหัวข้อ 3.1 การเพ่ิมมูลค่าเทคโนโลยี 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการท ากิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง การเพ่ิมมูลค่าให้กับเทคโนโลยี โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตาม ความเหมาะสมหรือคละความสามารถ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน
ระดมความคิดโดยยกตัวอย่างเทคโนโลยีมา 1 อย่าง ซึ่งเทคโนโลยีนั้นอาจเป็นสิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน แล้ววิเคราะห์ว่าหากต้องการเพ่ิมมูลค่าให้กับเทคโนโลยี 
เพ่ือให้สามารถขายได้ในเชิงพาณิชย์ จะมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าอย่างไร และให้
ออกมาน าเสนองาน 

3. สรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่องการเพ่ิมมูลค่าเทคโนโลยี 

3)  ขั้นสรุป 
           ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่องการเพ่ิมมูลค่าเทคโนโลยี 

 
10. เทคนิคการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

1. ใช้บรรยาย 
2. ใช้กรณีตัวอย่าง 

11. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
1. หนังสือเรียน 
2. สไลด์สื่อประกอบการสอน 
3. ใบความรู้เรื่อง การเพ่ิมมูลค่าเทคโนโลยี 
4. Google Classroom 
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12. ใบงาน/ชิ้นงาน 
       นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ 3.1 เพ่ิมมูลค่าให้กับเทคโนโลยี 
13. การวัดประเมิน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 
1.นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับการ
เพ่ิมมูลค่าเทคโนโลยีได้ (K) 

1.การตอบค าถามใน
แบบฝึกหัด 

1.แบบฝึกหัด  1.สามารถตอบค าถามใน
แบบฝึกหัดได้ถูกต้องตาม
หลักการ 80 % ขึ้นไป 

2.นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการเพิ่ม
มูลค่าทางเทคโนโลยีได้ (S) 

2.ตรวจใบงาน 2.แบบประเมินใบ
งาน 

2.สามารถตอบค าถามในใบ
งานได้ 80 % ขึ้นไป 

3.นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (A) 3.สังเกตพฤติกรรมใน
การท าแบบฝึกหัด 

3.แบบประเมิน
พฤติกรรม 

3.นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ได้ 85% ขึ้นไป 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง  
             ที่ตรงกับระดับคะแนน 

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

ล าดับ  
ชื่อ-สกุล 

 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 

คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

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



67 
 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน  ช่องที่ตรง

กับระดับคะแนน 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของเพลงชาติ     

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน     

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในโรงเรยีน     

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีส่ร้างความสามัคคี 
ปรองดอง และเป็นประโยชนต์่อโรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา     

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน     

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     

2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตามสัญญาที่ตน
ให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และคร ู

    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง     

3. มีวินัยรับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน      

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรูไ้ด้อย่างมีเหตผุล     

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยดั คุม้ค่า      

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี     

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตผุล     

5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าใหผู้้อืน่เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระท าผดิ     

5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้      

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ยอมรับและปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสุข     

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย     

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็น
ไทย 

7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน     

8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น     

8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิของห้องเรยีน โรงเรยีน ชุมชน      

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

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



69 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
191 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ ากว่า 54 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลงัการสอน 
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี   ว23103         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11            เรื่อง การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี                      เวลา 2 ชั่วโมง 
 
 
1.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้  

 1.1  ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
 1.1.1  ด้านความรู้   (K)  

.............................................................. ............................................................................................................................. .

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ...............................................................

...................................................................................................................................... ...................................................... 
 1.1.2  ด้านทักษะกระบวนการ  (S)   

....................................................................................................................................................................... .....................

.............................................................................................................. .............................................................................. 

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ............................................................... 
 1.1.3  ด้านเจตคติ   (A)  

........................................................................................................................................................... .................................

.................................................................................................. .......................................................................................... 
1.2  ปัญหา/อุปสรรค  

............................................................................................................................. ...............................................................

.................................................................................................................................................................................. ..........  
1.3  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  

.......................................................................................... ..................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................... 
 
         ลงชื่อ……………………………………………………. 
                       (นางวิภาพันธ์  บุดดี) 

                                                                          ผู้สอน                                                          
                                         ………./……………./………… 
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บันทึกความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 
 ลงชื่อ……………………………………………… 

                                           (นายยรรยง วงค์ค าจันทร์) 
                              ………./……………./………. 
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ใบความรู้เร่ือง การเพ่ิมมูลค่าเทคโนโลยี 

การเพิ่มมูลค่า (value addition) 

หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ผู้ผลิตใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาขึ้น ท าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น                        
มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ือท าให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิม 
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การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ  

          ปัจจุบันวิทยาการคอมพิวเตอร์  สื่ อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นเทคโนโลยีที่ เข้ ามา  
มีบทบาทในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทั่วโลก เพราะช่วยให้การด าเนินชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบาย  
และยังช่วยให้การท างานต่างๆ ที่น า เทคโนโลยี เข้ามาใช้ส า เร็จลุล่วงได้ ในเวลาอันรวดเร็ว  จะเห็นได้ว่ า 
สิ่งเหล่านี้สามารถท าให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ดังนั้นมนุษย์จึงสามารถน าเทคโนโลยี  
ทั้ ง  3 ด้านได้แก่  เทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์  เทคโนโลยีทางด้ านซอฟต์แวร์  และเทคโนโลยีด้ านการ  
จดัการข้อมูลไปช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการได้ 



75 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

กิจกรรมที่ 3.1 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
 

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน           รหัสวิชา ค 23101        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่ผิวและปริมาตร          จ านวน  15  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 3 ทรงกลม            เวลาเรียน 2 ชั่วโมง    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน นางณาตยา ผสมวงศ์ 
บูรณาการ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิถีพุทธ  DLIT  Active Learning  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ค 2.1  ม.3/1      ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง 
  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1) อธิบายวิธีการหาพ้ืนที่ผิวของทรงกลมได ้(K) 
 2) เขียนแสดงขั้นตอนการหาพ้ืนที่ผิวของทรงกลมได้ (S) 
 3) หาพ้ืนที่ผิวของทรงกลม จากโจทย์ที่ก าหนดให้ได้ (S) 
     4)  น าความรู้เกี่ยวกับการหาพ้ืนที่ผิวของทรงกลมไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A)  
 

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 

4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ทรงกลม (sphere) เป็นทรงสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง

เป็นระยะเท่ากัน จะเรียกจุดคงที่ว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม และเรียกระยะที่เท่ากันว่ารัศมีของทรงกลม 
โดยสามารถหาพ้ืนที่ผิวของทรงกลมได้ด้วยสูตร 24πr   

 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
 1) ทักษะการสังเกต   
 2) ทักษะการคิดกว้าง 
 3) ทักษะการให้เหตุผล 
 4) ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3. มุ่งม่ันในการท างาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบอุปนัย (Inductive Method) 
ขั้นน า 
เตรียม 

ครูกล่าวทักทายนักเรียน จากนั้นครูทบทวนเกี่ยวกับการหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด  “พ้ืนที่ผิวของ

พีระมิด = พ้ืนที่ฐาน + พ้ืนที่ผิวข้าง และปริมาตรของพีระมิด = 1

3
x พ้ืนที่ฐาน x สูงตรง” และทบทวนความรู้

เกี่ยวกับการหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของกรวย ดังนี้ “พ้ืนที่ผิวของกรวย = 2r r +  และปริมาตรของ

กรวย = 21

3
r h ” 

ขั้นสอน 
สอนหรือแสดง 
 1. ครูน าลูกฟุตบอล และลูกโลกจ าลอง ออกมาแสดงที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกสิ่งที่เห็น

ดังกล่าว 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ครูให้นักเรียนบอกลักษณะที่เหมือนกันของสิ่งของทั้งสอง 
  (แนวตอบ เป็นรูปทรงกลมเหมือนกัน) 
 3. ครูตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิดนักเรียน ดังนี้ 

• ทรงกลมมีลักษณะเป็นอย่างไร  
(แนวตอบ ทรงกลม เป็นทรงสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง
เป็นระยะเท่ากัน จะเรียกจุดคงที่ว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม และเรียกระยะที่เท่ากันว่ารัศมีของ
ทรงกลม) 

• นักเรียนเคยได้พบเห็นทรงกลมที่ใดอีกบ้าง  
(แนวตอบ มีค าตอบที่หลากหลาย เช่น ลูกแก้ว ลูกเทนนิส ลูกบาสเก็ตบอล) 

 3. ครูให้นักเรียนจับคู่กัน จากนั้นครูแจกทรงกลมจ าลองให้นักเรียนคู่ละ 1 อัน แล้วให้นักเรียนแต่ละคู่
ร่วมกันพิจารณารูปทรง และส่วนประกอบของทรงกลม 

 4. ครูอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของทรงกลม ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หน้า 188 อย่าง
ละเอียด พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ 
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 5. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับลูกโลกจ าลอง จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หน้า 188 อย่าง
ละเอียด 

เปรียบเทียบและรวบรวม 
 1. ครูให้นักเรียนจับคู่กันท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนหาเศษกล่องพัสดุที่ใช้แล้ว ลูกเทนนิส และ

เชือก จากนั้นให้นักเรียนสร้างทรงกระบอกจากเศษกล่องพัสดุให้มีความสูงเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ลูกเทนนิส และรัศมีของฐานเท่ากับรัศมีของลูกเทนนิส แล้วน าเชือกเส้นที่หนึ่งพันรอบลูกเทนนิสให้เต็ม
ลูกพอดี และน าเชือกเส้นที่สองพันรอบพ้ืนที่ผิวข้างของทรงกระบอกให้เต็มทรงกระบอก แล้วจึง
เปรียบเทียบความยาวของเชือกทั้งสองเส้น โดยครูให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 

 2. ครูขออาสาสมัคร 1-2 คู่ ออกมาน าเสนอที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม และสรุปความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม 
สอนหรือแสดง 
 1. ครูอธิบายการหาพ้ืนที่ผิวของทรงกลม ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หน้า 190 อย่าง

ละเอียด พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ 
 2. ครูให้นักเรียนคู่เดิมร่วมกันศึกษา ตัวอย่างที่ 14 และตัวอย่างที่ 15 ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 

เล่ม 1 หน้า 190-191 
 3. ครูสุ่มนักเรียน 1-2 คู่ ออกมาอธิบายที่หน้าชั้นเรียน โดยครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติม 
เปรียบเทียบและรวบรวม 
 1. ครูให้นักเรียนคู่เดิมท า “ลองท าด”ู ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หน้า 190-191 ลงในสมุด 
 2. ครูสุ่มนักเรียน 1-2 คู่ ออกมาเฉลยค าตอบที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนที่เหลือในห้องร่วมกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
สรุป 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรในการหาพ้ืนที่ผิวของทรงกลมได้ด้วยสูตร 24πr  
 2. ครูให้นักเรียนคู่เดิมร่วมกันหาค าตอบจาก “Thinking Time” ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 

หน้า 191 ลงในสมุด 
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบ “Thinking Time” และครูอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ

เพ่ิมมากข้ึน 
น าไปใช้ 
 1. ครใูห้นักเรียนทุกคนท าแบบฝึกทักษะ 4.3 ก ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หน้า 192 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบ จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งข้ึน  
 
ขั้นสรุป     
  1. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกรวย และการหาพ้ืนที่ผิวของทรงกลม ดังนี้ “ทรงกลม (sphere) 
เป็นทรงสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน จะเรียกจุด
คงท่ีว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม และเรียกระยะที่เท่ากันว่ารัศมีของทรงกลม โดยสามารถหาพื้นท่ีผิวของทรง
กลมได้ด้วยสูตร 24πr ” 
 2. ครูใหน้ักเรียนทุกคนท า Exercise 4.3 A ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 และใบงานที่ 4.7 เรื่อง 

พ้ืนที่ผิวของทรงกลม เป็นการบ้าน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล 
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7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ 
1)พ้ืนที่ผิวของทรงกลม 

 
 
- ตรวจใบงานที่ 4.7 
- ตรวจแบบฝึกทักษะ  
  4.3 ก 
- ตรวจ Exercise 4.3 A 

 
 
- ใบงานที่ 4.7 
- แบบฝึกทักษะ 4.3 ก 
 
- Exercise 4.3 A 

 
 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 2) การน าเสนอผลงาน/
ผลการท า กิจกรรม 

- ประเมินการน าเสนอ  
  ผลงาน/ผลการท า 
  กิจกรรม 

- แบบประเมินการ 
  น าเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

3) พฤติกรรมการท างาน 
  รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

4) พฤติกรรมท างานกลุ่ม - สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

5) คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
   2) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
   3) ใบงานที่ 4.7 เรื่อง พ้ืนที่ผิวของทรงกลม 
   4) ลูกฟุตบอล 
   5) ลูกโลกจ าลอง 
   6) ทรงกลมจ าลอง 
   7) ลูกเทนนิส 
   8) เชือก 
   9) เศษกล่องพัสดุที่ใช้แล้ว 

    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
       1) ห้องเรียน  
       2) ห้องสมุด  
       3) อินเทอร์เน็ต  
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 ใบงานที่ 4.7 
เรื่อง พื้นที่ผิวของทรงกลม 

 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. ให้นักเรียนค านวณหาพ้ืนที่ผิวของทรงกลมต่อไปนี้ 
 

ข้อ ความยาวรัศมี (หน่วย) พื้นที่ผิว (ตร. หน่วย) 

ตัวอย่าง 7 4 X ¶ X 7 X 7 = 616  

1 14  
2 10.5  
3 24.5  
4 28  
5 31.5  

 
  2. ลูกเหล็กทรงกลม วัดความยาวโดยรอบได้ 88 เซนติเมตร ลูกเหล็กลูกนี้มีพ้ืนที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไร 
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 เฉลย 

 

 
ใบงานที่ 4.7 

 
เรื่อง พื้นที่ผิวของทรงกลม 

 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 1. ให้นักเรียนค านวณหาพ้ืนที่ผิวของทรงกลมต่อไปนี้ 
 

ข้อ ความยาวรัศมี (หน่วย) พื้นที่ผิว (ตร. หน่วย) 

ตัวอย่าง 7 4 X ¶ X 7 X 7 = 616  

1 14 2,464 
2 10.5 1,386 
3 24.5 7,546 
4 28 9,856 
5 31.5 12,474 

 
 2. ลูกเหล็กทรงกลม วัดความยาวโดยรอบได้ 88 เซนติเมตร ลูกเหล็กลูกนี้มีพ้ืนที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไร 
 
 วิธีท า ลูกเหล็กทรงกลม วัดความยาวโดยรอบได้  88 เซนติเมตร  
  จากสูตรความยาวเส้นรอบวงของวงกลม    2¶r        

 จะได้                                          2¶r  = 88       
              r  = 14  
  จากสูตรพื้นที่ผิวของทรงกลม    4¶r2        
   =   4 x       x 14 x 14   
    = 2,464   
  ดังนั้น ลูกเหล็กมีพ้ืนที่ผิวทั้งหมด  2,464    ตารางเซนติเมตร    

       
      
      

 
 
 
 
 
 
 

22 
 7 



62 
 

 
 

9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงช่ือ  .................................  
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 

 

10. บันทึกผลหลังการสอน 
  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 
 
 
 



63 
 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
 

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน         รหัสวิชา ค 23101    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่ผิวและปริมาตร        จ านวน  15  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 2 กรวย      เวลาเรียน 2 ชั่วโมง     ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565        ผู้สอน นางสาวสุชาดา  สันวัง 
บูรณาการ    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    วิถีพุทธ    DLIT    Active Learning  
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ค 2.1  ม.3/2     ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1) อธิบายวิธีการหาปริมาตรของกรวยได ้(K) 
 2) เขียนแสดงขั้นตอนการหาปริมาตรของกรวยได้ (S) 
 3) หาปริมาตรของกรวย จากโจทย์ที่ก าหนดให้ได้ (S) 
     4)  น าความรู้เกี่ยวกับการหาปริมาตรของกรวยไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A)  
 
3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

  ปริมาตรหรือความจุของกรวยสามารถหาได้ด้วยสูตร 1

3
x พ้ืนที่ฐาน x สูงตรง 

 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

 1)  ทักษะการสังเกต   

 2)  ทักษะการคิดกว้าง 

 3)  ทักษะการให้เหตุผล 

 4)  ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย    

2. ใฝ่เรียนรู้   

3. มุ่งม่ันในการท างาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : Concept Based Teaching 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นน า     
การใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ (Prior Knowledge) 
 1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน จากนั้นครูทบทวนเกี่ยวกับกรวย และการหาพ้ืนที่ผิวของกรวย ดังนี้ “กรวย (cone) 

เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่าง
จุดยอดกับจุดใด ๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง ซึ่งแบ่งออกเป็นกรวยตรง และกรวยเอียง โดย
สามารถหาพื้นที่ผิวของกรวยได้ด้วยการน าพื้นที่ฐาน ( 2πr ) มาบวกกับพ้ืนที่ผิวข้าง (πr )” 

 2. ครูน ากรวยกระดาษที่สามารถกางออกเป็นรูปคลี่ได้ขึ้นมา แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีการหา พ้ืนที่ผิวของ
กรวย 

  (แนวตอบ พื้นที่ผิวของกรวย = พ้ืนที่ฐาน ( 2πr ) + พ้ืนที่ผิวข้าง (πr )) 
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนการหาปริมาตรของทรงกระบวก ที่เคยได้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ว่า “ปริมาตรของทรงกระบอก = พ้ืนที่ฐาน x สูง” 
 

ขั้นสอน  รู้และเข้าใจ (Knowing and Understanding) 
 1. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน (คละความสามารถทางคณิตศาสตร์) แล้วให้ร่วมกันท ากิจกรรม

คณิตศาสตร์ ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หน้า 164-165 โดยครูแจกกระดาษแข็งจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างทรงกระบอกและกรวย จากนั้นตวงทรายให้เต็ม
กรวยตามข้ันตอนในกิจกรรม 

 2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาน าเสนอ พร้อมตอบค าถามที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนกลุ่มที่เหลือ
ร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม 

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม จนได้ข้อสรุปที่ตรงกัน ดังนี้ “นักเรียนจะต้องเททรายจากกรวยลงใน
ทรงกระบอกที่มีพ้ืนฐาน และความสูงเท่ากันจ านวน 3 ครั้ง ทรายจึงจะเต็มทรงกระบอกพอดี ดังนั้นถ้ากรวย
และทรงกระบอกมีพ้ืนฐานและความสูงเท่ากัน ปริมาตรของกรวยจะเป็นหนึ่งในสามของปริมาตรของ

ทรงกระบอก จึงสามารถเขียนเป็นสูตรได้ว่า ปริมาตรของกรวย = 1

3
x พ้ืนที่ฐาน x สูงตรง” 

 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมดในชั่วโมง 
 5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 4.5 เรื่อง ปริมาตรของกรวย เป็นการบ้าน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเป็น

รายบุคคล 
 

ชั่วโมงที่ 2 
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่แล้ว จากนั้นครูขออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน ออกมา

เฉลยใบงานที่ 4.5 ที่เป็นการบ้านจากชั่วโมงที่แล้ว ที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนที่เหลือในห้องร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

 7. ครูอธิบายเกี่ยวกับการหาปริมาตรของกรวย และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของกรวยกับปริมาตรของ
ทรงกระบอก ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หน้า 181-182 อย่างละเอียดบนกระดาน พร้อมเปิด
โอกาสให้นักเรียนซักถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ 

 8. ครูยกตัวอย่างเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น 
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 9. ครูเปิดวิดีโอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของกรวยกับปริมาตรของทรงกระบอก จาก QR Code ใน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หน้า 181 

 10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของกรวยกับปริมาตรของทรงกระบอก 
จากนัน้ครูอธิบายเพิ่มเติม 

 11. ครูอธิบายตัวอย่างที่ 10 - ตัวอย่างที่ 12 ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หน้า 182-183 อย่าง
ละเอียดบนกระดาน พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ 

 12. ครูให้นักเรียนจับคู่กันท า “ลองท าด”ู ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร ์ม.3 เล่ม 1 หน้า 182-183 ลงในสมุด 
 13. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คู่ ออกมาเฉลยค าตอบ “ลองท าด”ู ที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนที่เหลือ

ในห้องร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 14. ครูให้นักเรียนทุกคนท าแบบฝึกทักษะ 4.2 ข ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ข้อ 1-5 หน้า 184 ลง

ในสมุด 
 15. ครูขออาสาสมัคร 1-2 คน ออกมาน าเสนอ พร้อมตอบค าถามที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนที่เหลือใน

ห้องร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 ลงมือท า (Doing) 
 1. ครูให้นักเรียนทุกคนท าแบบฝึกทักษะ 4.2 ข ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ข้อ 6 หน้า 184 ลงใน

สมุด 
 2. ครแูละนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบ แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเพ่ิมมากข้ึ 
ขั้นสรุป     
  1. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการหาปริมาตรของกรวย ดังนี้ “ถ้ากรวยและทรงกระบอกมีพ้ืนฐานและ
ความสูงเท่ากัน ปริมาตรของกรวยจะเป็นหนึ่งในสามของปริมาตรของทรงกระบอก จึงสามารถเขียนเป็นสูตรได้ว่า 

ปริมาตรของกรวย = 1

3
x พ้ืนที่ฐาน x สูงตรง” 

 2. ครูให้นักเรียนทุกคนท า Exercise 4.2 B ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 เป็นการบ้าน เพ่ือตรวจสอบ
ความเข้าใจเป็นรายบุคคล 

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1)  ปริมาตรของกรวย 

 
 
- ตรวจใบงานที่ 4.5 
- ตรวจแบบฝึกทักษะ  
  4.2 ข 
- ตรวจ Exercise 4.2 B 

 
 
- ใบงานที่ 4.5 
- แบบฝึกทักษะ 4.2 ข 
 
- Exercise 4.2 B 

 
 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

2) การน าเสนอ   
ผลงาน/ผลการท า     
กิจกรรม 

- ประเมินการน าเสนอ  
  ผลงาน/ผลการท า 
  กิจกรรม 

- แบบประเมินการ 
  น าเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

3) พฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 
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รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

4) พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

5) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
   2) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
   3) ใบงานที่ 4.5 เรื่อง ปริมาตรของกรวย 
   4) รูปคลี่กรวย 
   5) กระดาษแข็งจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
   6) ทราย 

    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
       1) ห้องเรียน  
       2) ห้องสมุด  
       3) อินเทอร์เน็ต  
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 ใบงานที่ 4.5 
เรื่อง ปริมาตรของกรวย 

 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนหาค าตอบจากโจทย์ที่ก าหนดให้ 
 
1. ให้นักเรียนเติมค าตอบที่ถูกต้อง ลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

ข้อ 
ความยาวของ 

สูงเอียง 
( I ซม.) 

รัศมีของฐาน 
(r ซม.) 

ความสูง 
(h ซม.) 

พื้นที่ฐาน 
(ซม.2) 

พื้นที่ผิวข้าง 
(ซม.2) 

ปริมาตร 
( V ซม.3) 

1 5 4 3    
2 10 3.5 9    
3 14 10 21    
4 15 2.1 7    
5 10.5 0.8 7    

 

 2. กรวยส าหรับตวงน้ ามัน สูง 30 เซนติเมตร วัดรัศมีตรงกลางกรวยได้ 14 เซนติเมตร ถ้าตวงน้ ามันสูงขึ้นมา
 ครึ่งหนึ่งของความสูงกรวยจะมีปริมาตรของน้ ามันประมาณกี่ลูกบาศก์มิลลิเมตร 
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 เฉลย 

 

ใบงานที่ 4.5 
เรื่อง ปริมาตรของกรวย 

 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนหาค าตอบจากโจทย์ที่ก าหนดให้ 
 
1. ให้นักเรียนเติมค าตอบที่ถูกต้อง ลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

ข้อ 
ความยาวของ 

สูงเอียง 
( I ซม.) 

รัศมีของฐาน 
(r ซม.) 

ความสูง 
(h ซม.) 

พื้นที่ฐาน 
(ซม.2) 

พื้นที่ผิวข้าง 
(ซม.2) 

ปริมาตร 
( V ซม.3) 

1 5 4 3 50.24 62.8 50.24 
2 10 3.5 9 38.5 110 115.4 
3 14 10 21 314 440 2,198 
4 15 2.1 7 13.85 98.91 32.31 
5 10.5 0.8 7 2.01 26.38 4.69 

 

 2. กรวยส าหรับตวงน้ ามัน สูง 30 เซนติเมตร วัดรัศมีตรงกลางกรวยได้ 14 เซนติเมตร ถ้าตวงน้ ามันสูงขึ้นมา
 ครึ่งหนึ่งของความสูงกรวยจะมีปริมาตรของน้ ามันประมาณกี่ลูกบาศก์มิลลิเมตร 

 
 วิธีท า กรวยส าหรับตวงน้ ามัน วัดรัศมีตรงกลางกรายได้ 14 เซนติเมตร  
  กรวยสูง   30  เซนติเมตร        

 ตวงน้ ามันขึ้นมาครึ่งหนึ่งของความสูงกรวย จะได้    15  เซนติเมตร 
    

  สูตรปริมาตรของกรวย = r2h   
      
   

  =    x       x 14 x 14 x    
                       = 3,080   
  ดังนั้น น้ ามันจะมีปริมาตร  3,080    ลูกบาศก์เซนติเมตร    
 
 

 

1 
3 

1 
3 22 

 7 

รูปคลี่กรวย 
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9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงช่ือ  .................................  
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 

 

10. บันทึกผลหลังการสอน 
  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
 

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน                           รหัสวิชา ค23101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                              จ านวน 7 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6 เรื่องสถิติ(3)          เรื่องการน าเสนอขยะทองค าด้วยแผนภาพกล่อง 
ผู้สอน นางนฤมล  สิทธิกรไพบูลย์                            จ านวน 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565        สอนวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565           
บูรณาการ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   วิถีพุทธ    DLIT     Active Learning  
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานที่ ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
   ตัวช้ีวัด  ม.3/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพ 
                                กล่องและแปลความหมายผลลัพธ์รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้    
                                เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. การบูรณาการ 
   2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 สาระท่ี 3 การฟัง  การดู  และการพูด  
 มาตรฐาน ท3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
   2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 มาตรฐาน ต.3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
    2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์งานคุณค่าทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
    2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 
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3. สาระส าคัญ 
 แผนภาพกล่อง(Box Plot) เป็นการน าเสนอข้อมูลโดยน าค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ควอร์ไทล์ที่หนึ่ง ควอร์
ไทล์ที่สอง และ ควอร์ไทล์ที่สาม มาสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 รูปติดกัน จากการแบ่งข้อมูลที่มีการจัด
เรียงล าดับค่าจากน้อยไปมาก แล้วแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน ซึ่งแต่ละส่วนคิดเป็นร้อยละ 25 ของ
จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

ควอร์ไทล์ (Quartile) 
 ควอร์ไทล์ได้มาจากการแบ่งข้อมูลที่มีการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก ออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน
โดยประมาณ ค่า ณ ต าแหน่งที่แบ่งแต่ละส่วนเรียกว่า ควอร์ไทล์ที่ 1 ( )1Q  ควอร์ไทล์ที่ 2 ( )2Q  และควอร์ไทล์
ที่ 3 ( )3Q  ตามล าดับ ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลทั้งหมดเป็น %100  แต่ละส่วนนั้นจะมีจ านวนข้อมูลประมาณ 

%25  ของข้อมูลทั้งหมด ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
  การอ่านและการแปลความแผนภาพกล่อง เป็นดังนี้ 
  1.  การกระจายแบบเบ้ขวา คือ ข้อมูลที่อยู่ระหว่าง Q1 กับ Q2 มีการกระจายน้อยกว่าข้อมูลที่
อยู่ระหว่าง Q2 กับ Q3 (พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านซ้ายน้อยกว่าด้านขวา) 
  2.  การกระจายแบบเบ้ซ้าย คือ ข้อมูลที่อยู่ระหว่าง Q1 กับ Q2 มีการกระจายมากกว่าข้อมูลที่
อยู่ระหว่าง Q2 กับ Q3 (พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านซ้ายมากกว่าด้านขวา) 
  3.  การกระจายแบบปกติ คือ ข้อมูลที่อยู่ระหว่าง Q1 กับ Q2 มีการกระจายเท่ากับข้อมูลที่อยู่
ระหว่าง Q2 กับ Q3 (พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านซ้ายเท่ากับด้านขวา) 
 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ (K–P–A) 
 ด้านความรู้ (K) :  
  1. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพกล่องได้ 
  2. นักเรียนสามารถอธิบายการน าเสนอและแปลความหมายข้อมูล ด้วยแผนภาพกล่องได้    
  ด้านทักษะ/กระบวนการ (S) : นักเรียนเกิดทักษะ 
  1. การให้เหตุผล 
  2. การสื่อสาร สื่อความหมาย และการน าเสนอ 
  3. การเชื่อมโยง 
 ด้านคุณลักษณะ (A) : นักเรียนมี 

1. มีความรอบคอบ 
  2. มีความรับผิดชอบ 
  3. มีวิจารณญาณ 
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5. สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 การน าเสนอและแปลความหมายข้อมูล ด้วยแผนภาพกล่อง 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
7.  กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ GPAS ๕ Steps    
 7.1. ขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูล 
  1. ครูตั้งค าถามกระตุ้นความคิดนักเรียนดังนี้ 
      - แผนภาพกล่องหมายถึงอะไร (แผนภาพกล่อง(Box Plot) เป็นการน าเสนอข้อมูลโดยน าค่า
ต่ าสุด ค่าสูงสุด ควอร์ไทล์ที่หนึ่ง ควอร์ไทล์ที่สอง และ ควอร์ไทล์ที่สาม มาสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 รูป
ติดกัน จากการแบ่งข้อมูลที่มีการจัดเรียงล าดับค่าจากน้อยไปมาก แล้วแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน 
ซ่ึงแต่ละส่วนคิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนข้อมูลทั้งหมด) 
 7.2. ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนขั้นตอนการสร้างแผนภาพกล่อง (Box Plot)บูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากชั่วโมงท่ีแล้ว ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 เขียนเส้นแกนนอนและก าหนดสเกลให้ครอบคลุมค่าต่ าสุด และค่าสูงสุดของข้อมูล 
    ขั้นที่ 2 ค านวณควอร์ไทล์ที่หนึ่ง (Quartile1) ควอร์ไทล์ที่สอง(Quartile2)  และควอร์ไทล์ที่

สาม(Quartile3) บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แล้วน าไปก าหนดจุดบน 
            เส้นแกนนอนตามสเกล 
    ขั้นที่ 3 สร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหนือเส้นแกนนอนให้มีความยาวเท่ากับระยะจากควอร์ไทล์ที่ 
             หนึ่งถึง  ควอร์ไทล์ที่สาม ส าหรับความกว้างให้เลือกใช้ความยาวให้เหมาะสม 
    ขั้นที่ 4 จากควอร์ไทล์ที่สอง ลากเส้นตั้งฉากไปตัดด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เส้นตั้ง 
             ฉากนี้เป็นเส้นที่แบ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Box) รูปนี้เป็นสองส่วน 
    ขั้นที่ 5 จากจุดที่แทนค่าต่ าสุดและแทนค่าสูงสุด ลากเส้นในแนวนอนมายังจุดกึ่งกลางของ

ด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียกเส้นนี้ว่า เส้นหนวดแมว (whisker)”บูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

    7.3. ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 
    1. ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 58 เรื่อง การน าเสนอขยะทองค าด้วยแผนภาพกล่อง จากนั้น

ครูให้นักเรียน 1-2 คนออกมาแสดงวิธีคิดบนกระดาน บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 
ตัวอย่างที่ 1 ให้นักเรียนสร้างแผนภาพกล่องโดยใช้เส้นแกนนอนเส้นเดียวกันจากข้อมูลต่อไปนี้ 
จากการส ารวจปริมาณขยะ (ตัน) ในเขตเทศบาลรัตนบุรี ประจ าเดือนสิงหาคม จ านวน 25 วัน  เป็นดังนี ้
23     24       9     25     10     24     19     26     15     26     27     28     26     23      
20 30     23     25     10     27     16     24       8     28     29 
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จากการส ารวจปริมาณขยะ (ตัน) ในเขตเทศบาลรัตนบุรี ประจ าเดือนกันยายน จ านวน 25 วัน  เป็นดังนี้ 
16     23     15     28     27     26     13     25     19     12     20     25     11     26     
16 20     19     10     27     23     10     24     25     26     17 
วิธีท า จากข้อมูลที่ก าหนดให้ จัดเรียงล าดับจากน้อยไปมากของปริมาณขยะเดือนสิงหาคม ได้ดังนี้ 
  8       9     10     10     15     16     19     20     23     23     23     24     24     24     
25 25     26     26     26     27     27     28     28     29     30      

 จากสูตรการหาต าแหน่งของ ( )1
4

k

k
Q N= +  และ 25N =  จะได้ว่า 

 ต าแหน่งของ ( )1

1
25 1 6.5

4
Q = + =  

 ต าแหน่งของ 1Q  คือ ต าแหน่งที่ 6.5 ซึ่งอยู่ระหว่างต าแหน่งที่ 6 และ 7  

 ดังนั้น ค่าของ 
1

16 19
17.5

2
Q

+
= =  บาท  

 ต าแหน่งของ ( )2

2
25 1 13

4
Q = + =  

 ต าแหน่งของ 2Q  คือ ต าแหน่งที่ 13  
 ดังนั้น ค่าของ 2 24Q =  บาท  

 ต าแหน่งของ ( )3

3
25 1 19.5

4
Q = + =  

 ต าแหน่งของ 3Q  คือ ต าแหน่งที่ 19.5 ซึ่งอยู่ระหว่างต าแหน่งที่ 19 และ 20 

 ดังนั้น ค่าของ 
3

26 27
26.5

2
Q

+
= =  บาท  

 
 จากข้อมูลที่ก าหนดให้ จัดเรียงล าดับจากน้อยไปมากของปริมาณขยะเดือนกันยายน ได้ดังนี้ 
10     10     11     12     13     15     16     16     17     19     19     20     20     23     
23 24     25     25     25     26     26     26     27     27     28      
 ต าแหน่งของ Q1, Q2 และ Q3 จึงเป็นต าแหน่งเดียวกัน จะได้ว่า 
 ต าแหน่งของ 1Q  คือ ต าแหน่งที่ 6.5 ซึ่งอยู่ระหว่างต าแหน่งที่ 6 และ 7  

 ดังนั้น ค่าของ 
1

15 16
15.5

2
Q

+
= =  บาท  

 ต าแหน่งของ 2Q  คือ ต าแหน่งที่ 13  
 ดังนั้น ค่าของ 2 20Q =  บาท  
 ต าแหน่งของ 3Q  คือ ต าแหน่งที่ 19.5 ซึ่งอยู่ระหว่างต าแหน่งที่ 19 และ 20 

 ดังนั้น ค่าของ 
3

25 26
25.5

2
Q

+
= =  บาท  

 จากข้อมูลข้างต้น จึงสามารถเขียนแผนภาพกล่องของข้อมูล ได้ดังนี้  (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ)   
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      7.4. ขั้นสื่อสารและน าเสนอ 
     
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแผนภาพกล่อง และการอ่านและการแปลความแผนภาพกล่อง  (บูรณา

การกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) ดังนี้ “แผนภาพกล่อง เป็นการน าเสนอข้อมูลโดยน าค่าต่ าสุด 
(minimum) ค่าสูงสุด(maximum) (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)  ค านวณควอร์
ไทล์ที่หนึ่ง (Quartile1) ควอร์ไทล์ที่สอง(Quartile2)  และควอร์ไทล์ที่สาม(Quartile3) มาสร้างเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 รูปติดกัน จากการแบ่งข้อมูลที่มีการจัดเรียงล าดับค่าจากน้อยไปมาก แล้วแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน ซึ่งแต่ละส่วนคิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

  การอ่านและการแปลความแผนภาพกล่อง เป็นดังนี้ 
  1)  การกระจายแบบเบ้ขวา คือ ข้อมูลที่อยู่ระหว่าง Q1 กับ Q2 มีการกระจายน้อยกว่าข้อมูลที่อยู่

ระหว่าง Q2 กับ Q3 (พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านซ้ายน้อยกว่าด้านขวา) 
  2)  การกระจายแบบเบ้ซ้าย คือ ข้อมูลที่อยู่ระหว่าง Q1 กับ Q2 มีการกระจายมากกว่าข้อมูลที่อยู่

ระหว่าง Q2 กับ Q3 (พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านซ้ายมากกว่าด้านขวา) 
  3) การกระจายแบบปกติ คือ ข้อมูลที่อยู่ระหว่าง Q1 กับ Q2 มีการกระจายเท่ากับข้อมูลที่อยู่ระหว่าง 

Q2 กับ Q3 (พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านซ้ายเท่ากับด้านขวา)” 
ตัวอย่างที่ 2 แผนภาพกล่องแสดงข้อมูลรายได้จากการขายขวดน้ าพลาสติกที่ใช้แล้ว ของนักเรียนห้อง ม.3/1 
ห้อง  ม.3/2 ซึ่งมีนักเรียนห้องละ 40 คน เป็นดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณขยะในเดือน
สิงหาคม 

ปริมาณขยะในเดือน
กันยายน 
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จากแผนภาพกล่องข้างต้น จงตอบค าถามต่อไปนี้  
1) นักเรียนห้อง ม.3/1 ที่ได้รายได้ไม่เกิน 12 บาทมีกี่คน  
2) นักเรียนห้อง ม.3/2 ที่ได้รายได้ตั้งแต่ 13 บาทข้ึนไป มีกี่คน  
3) รายได้ของนักเรียนทั้งสองห้องเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร 

วิธีท า  1) เนื่องจาก รายได้ 12 บาทของนักเรียนห้อง ม.3/1 ตรงกับต าแหน่งควอร์ไทล์ที่ 1  
 ดังนั้น นักเรียนห้อง ม.3/1 ที่ได้รายได้ไม่เกิน 12 บาท คิดเป็นประมาณ 25% ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งมีประมาณ 10 คน  
2) เนื่องจาก รายได้ 13 บาทของนักเรียนห้อง ม.3/2 ตรงกับต าแหน่งควอร์ไทล์ที่ 1  
  ดังนั้น นักเรียนห้อง ม.3/2 ที่ได้รายได้ตั้งแต่ 13 บาท ขึ้นไป คิดเป็นประมาณ 75% ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งมีประมาณ 30 คน  
3) รายไดข้องนักเรียนทั้งสองห้องมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ค าตอบจึงมีได้หลากหลาย เช่น   
➢ รายได้ของนักเรียนทั้งสองห้องมีมัธยฐานเท่ากัน คือ 16 บาท   
➢ รายได้ของนักเรียนแต่ละช่วง ในแต่ละห้อง มีการกระจายใกล้เคียงกัน  
➢ รายได้สูงสุดของนักเรียนห้อง ม.3/1 มากกว่าของห้อง ม.3/2  
➢ รายได้ต่ าสุดของนักเรียนห้อง ม.3/1 น้อยกว่าของห้อง ม.3/2  
➢ พิสัยของรายได้ของนักเรียนห้อง ม.3/1 มากกว่าของห้อง ม.3/2  
➢ รายได้ของนักเรียนในแต่ละช่วง ของห้อง ม.3/1 กระจายมากกว่าของห้อง ม. 3/2  
➢ นักเรียนที่มีรายได้สูงสุดเป็นล าดับที่ 10 ของห้องม.3/1 มีรายได้สูงกว่านักเรียนที่มีรายได้สูงสุด เป็น

ล าดับที่ 10 ของห้อง ม.3/2 เนื่องจาก 
3Q ของห้อง ม.3/1 มากกว่า 

3Q ของห้อง ม 3/2 

       7.5. ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า  บริการสังคม และจิตสาธารณะ 
    1. นักเรียนทุกคนท า แบบฝึกหัด 6.2 (ข้อ 3-4) ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 

หน้า 242 เป็นการบ้าน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล 
2. นักเรียนร่วมกันน าผลงานไปจัดแสดงบนป้ายนิเทศ หรือ มุมผลงานของเรา เพ่ือเป็นกา

เผยแพร่ความรู้และเป็นแนวทางในการแสดงการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพกล่อง  ให้กับนักเรียนคน
อ่ืน ๆ ต่อไป 

8. สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้  
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 
   2. ใบงานที่ 58 เรื่อง การน าเสนอขยะทองค าด้วยแผนภาพกล่อง 
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9. การวัดและประเมินผล (K-S-A) 
สิ่งท่ีวัด/ประเมินผล วิธีวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
ด้านความรู้ (K) :  
1. นักเรียนสามารถเขียน
แผนภาพกล่องได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายการ
น าเสนอและแปลความหมาย
ข้อมูล ด้วยแผนภาพกล่องได้ 
 

 

- สังเกตการตอบ
ค าถาม 

- การตรวจใบงาน 

 

- แบบสังเกตการ
ตอบค าถาม 

- ใบงาน 

 นักเรียนสามารถ 
1. นักเรียนสามารถอธิบายการ
น าเสนอและแปลความหมาย
ข้อมูล ด้วยแผนภาพกล่องได้
ถูกต้องผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป 

ด้านทักษะและกระบวนการ(S) :  
1. การให้เหตุผล 
2. การสื่อสาร สื่อความหมาย 
และการน าเสนอ 
3. การเชื่อมโยง 

 
- สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคล 

 
ผ่านเกณฑ์ได้บาท ในระดับปาน
กลางข้ึนไป 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(A) :  
1. มีความรอบคอบ 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีวิจารณญาณ 

 
- สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคล 

 
ผ่านเกณฑ์ได้บาท ในระดับปาน
กลางข้ึนไป 

 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
          เกณฑ์การประเมินผลจากการท ากิจกรรม        
       80% ขึ้นไป     หมายถึง  ดีมาก                               
       70-79%        หมายถึง  ดี                           
            60-69%        หมายถึง  ปานกลาง                          
        50-59%        หมายถึง  ผ่าน   
            ต่ ากว่า  50%   หมายถึง  ปรับปรุง    
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ใบงานที่ 58 
 

 
 
 
 

เรื่อง การน าเสนอขยะทองค าด้วยแผนภาพกล่อง 
 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนแสดงวิธีท าในแต่ละข้อต่อไปนี้ 
1. ให้นักเรียนสร้างแผนภาพกล่องโดยใช้เส้นแกนนอนเส้นเดียวกันจากข้อมูลต่อไปนี้ 
จากการส ารวจปริมาณขยะ (ตัน) ในเขตเทศบาลรัตนบุรี ประจ าเดือนสิงหาคม จ านวน 25 วัน  เป็นดังนี ้
23     24       9     25     10     24     19     26     15     26     27     28     26     23     
20 30     23     25     10     27     16     24       8     28     29 
จากการส ารวจปริมาณขยะ (ตัน) ในเขตเทศบาลรัตนบุรี ประจ าเดือนกันยายน จ านวน 25 วัน  เป็นดังนี้ 
16     23     15     28     27     26     13     25     19     12     20     25     11     26     
16 20     19     10     27     23     10     24     25     26     17 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

ชื่อ-สกลุ……………………………………………..ชัน้.......เลขที…่… 
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2. แผนภาพกล่องแสดงข้อมูลรายได้จากการขายขวดน้ าพลาสติกที่ใช้แล้ว ของนักเรียนห้อง ม.3/1 ห้อง  ม.
3/2 ซึ่งมีนักเรียนห้องละ 40 คน เป็นดังนี้ 

 

 

 

 

จากแผนภาพกล่องข้างต้น จงตอบค าถามต่อไปนี้  
1) นักเรียนห้อง ม.3/1 ที่ได้รายได้ไม่เกิน 12 บาท  มีกี่คน  

ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) นักเรียนห้อง ม.3/2 ที่ได้รายได้ตั้งแต่ 13 บาท ขึ้นไป มีกี่คน  

ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) รายได้ของนักเรียนทั้งสองห้องเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร 

ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จงอธิบายการกระจายของข้อมูลในแต่ละช่วง จากแผนภาพกล่องที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ 
 1) รายได้รวมของครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน ในชุมชน จ านวน 24 ครอบครัว  
 
 
 
 
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2) จ านวนพนักงานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จ านวน 100 โรงงาน 
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ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



80 
 

 

 

 

 

เฉลย 

 เฉลยใบงานที่ 58 
เรื่อง การน าเสนอขยะทองค าด้วยแผนภาพกล่อง 

 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนสร้างแผนภาพกล่องโดยใช้เส้นแกนนอนเส้นเดียวกันจากข้อมูลต่อไปนี้ 
จากการส ารวจปริมาณขยะ (ตัน) ในเขตเทศบาลรัตนบุรี ประจ าเดือเดือนสิงหาคม จ านวน 25 วัน  เป็นดังนี ้
 23     24       9     25     10     24     19     26     15     26     27     28     26     
23     20 
 30     23     25     10     27     16     24       8     28     29 
จากการส ารวจปริมาณขยะ (ตัน) ในเขตเทศบาลรัตนบุรี ประจ าเดือนกันยายน จ านวน 25 วัน  เป็นดังนี้ 
 16     23     15     28     27     26     13     25     19     12     20     25     11     
26     16 
 20     19     10     27     23     10     24     25     26     17 
วิธีท า จากข้อมูลที่ก าหนดให้ จัดเรียงล าดับจากน้อยไปมากของปริมาณขยะเดือนสิงหาคม ได้ดังนี้ 
   8       9     10     10     15     16     19     20     23     23     23     24     24     
24     25 
 25     26     26     26     27     27     28     28     29     30      

 จากสูตรการหาต าแหน่งของ ( )1
4

k

k
Q N= +  และ 25N =  จะได้ว่า 

 ต าแหน่งของ ( )1

1
25 1 6.5

4
Q = + =  

 ต าแหน่งของ 1Q  คือ ต าแหน่งที่ 6.5 ซึ่งอยู่ระหว่างต าแหน่งที่ 6 และ 7  

 ดังนั้น ค่าของ 
1

16 19
17.5

2
Q

+
= =  บาท  

 ต าแหน่งของ ( )2

2
25 1 13

4
Q = + =  

 ต าแหน่งของ 2Q  คือ ต าแหน่งที่ 13  
 ดังนั้น ค่าของ 2 24Q =  บาท  

 ต าแหน่งของ ( )3

3
25 1 19.5

4
Q = + =  

 ต าแหน่งของ 3Q  คือ ต าแหน่งที่ 19.5 ซึ่งอยู่ระหว่างต าแหน่งที่ 19 และ 20 

 ดังนั้น ค่าของ 
3

26 27
26.5

2
Q

+
= =  บาท  

 จากข้อมูลที่ก าหนดให้ จัดเรียงล าดับจากน้อยไปมากของปริมาณขยะเดือนกันยายน ได้ดังนี้ 
 10     10     11     12     13     15     16     16     17     19     19     20     20     
23     23 
 24     25     25     25     26     26     26     27     27     28      
 ต าแหน่งของ Q1, Q2 และ Q3 จึงเป็นต าแหน่งเดียวกัน จะได้ว่า 
 ต าแหน่งของ 1Q  คือ ต าแหน่งที ่6.5 ซึ่งอยู่ระหว่างต าแหน่งที่ 6 และ 7  
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 ดังนั้น ค่าของ 
1

15 16
15.5

2
Q

+
= =  บาท  

 ต าแหน่งของ 2Q  คือ ต าแหน่งที่ 13  
 ดังนั้น ค่าของ 2 20Q =  บาท  
 ต าแหน่งของ 3Q  คือ ต าแหน่งที่ 19.5 ซึ่งอยู่ระหว่างต าแหน่งที่ 19 และ 20 

 ดังนั้น ค่าของ 
3

25 26
25.5

2
Q

+
= =  บาท  

 จากข้อมูลข้างต้น จึงสามารถเขียนแผนภาพกล่องของข้อมูล ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

2. แผนภาพกล่องแสดงข้อมูลรายได้จากการขายขวดน้ าพลาสติกที่ใช้แล้ว ของนักเรียนห้อง ม.3/1 ห้อง  ม.
3/2 ซึ่งมนีักเรียนห้องละ 40 คน เป็นดังนี้ 

 

 

 

 

จากแผนภาพกล่องข้างต้น จงตอบค าถามต่อไปนี้  
1) นักเรียนห้อง ม.3/1 ที่ได้รายได้ไม่เกิน 12 บาท  มีกี่คน  
2) นักเรียนห้อง ม.3/2 ที่ได้รายได้ตั้งแต่ 13 บาท ขึ้นไป มีกี่คน  
3) รายได้ของนักเรียนทั้งสองห้องเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร 

วิธีท า  1) เนื่องจาก รายได้ 12 บาท ของนักเรียนห้อง ม.3/1 ตรงกับต าแหน่งควอร์ไทล์ที่ 1  
 ดังนั้น นักเรียนห้อง ม.3/1 ที่ได้รายได้ไม่เกิน 12 บาท  คิดเป็นประมาณ 25% ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งมีประมาณ 10 คน  
2) เนื่องจาก รายได้ 13 บาท ของนักเรียนห้อง ม.3/2 ตรงกับต าแหน่งควอร์ไทล์ที่ 1  
  ดังนั้น นักเรียนห้อง ม.3/2 ที่ได้รายได้ตั้งแต่ 13 บาท ขึ้นไป คิดเป็นประมาณ 75% ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งมีประมาณ 30 คน  

ปริมาณขยะในเดือน
สิงหาคม 

ปริมาณขยะในเดือน
กันยายน 
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3) รายได้ของนักเรียนทั้งสองห้องมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ค าตอบจึงมีได้หลากหลาย เช่น   
➢ รายได้ของนักเรียนทั้งสองห้องมีมัธยฐานเท่ากัน คือ 16 บาท   
➢ รายได้ของนักเรียนแต่ละช่วง ในแต่ละห้อง มีการกระจายใกล้เคียงกัน  
➢ รายได้สูงสุดของนักเรียนห้อง ม.3/1 มากกว่าของห้อง ม.3/2  
➢ รายได้ต่ าสุดของนักเรียนห้อง ม.3/1 น้อยกว่าของห้อง ม.3/2  
➢ พิสัยของรายได้ของนักเรียนห้อง ม.3/1 มากกว่าของห้อง ม.3/2  
➢ รายได้ของนักเรียนในแต่ละช่วง ของห้อง ม.3/1 กระจายมากกว่าของห้อง ม. 3/2  
➢ นักเรียนที่มีรายได้สูงสุดเป็นล าดับที่ 10 ของห้องม.3/1 มีรายได้สูงกว่านักเรียนที่มีรายได้สูงสุด เป็น

ล าดับที่ 10 ของห้อง ม.3/2 เนื่องจาก 
3Q ของห้อง ม.3/1 มากกว่า 

3Q ของห้อง ม 3/2 

3. จงอธิบายการกระจายของข้อมูลในแต่ละช่วง จากแผนภาพกล่องที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ 
 1) รายได้รวมของครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน ในชุมชน จ านวน 24 ครอบครัว  
 
 
 
 
 
ตอบ ในช่วง 50,000 90,000− บาท ข้อมูลมีการกระจายตัวของข้อมูลมากกว่าช่วงอ่ืน ๆ รองลงมาเป็นช่วง  
20,000 50,000− บาท ช่วง 100,000 200,000− บาท และช่วง 90,000 100,000−  บาท ตามล าาดับ 
  2) จ านวนพนักงานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จ านวน 100 โรงงาน 
 
 
 
 
 
ตอบ ในช่วง 172 325−  คน ข้อมูลมีการกระจายตัวเท่าๆ กันกับช่วง 325 500− คน แต่ข้อมูลในช่วงนี้มีการ
กระจุกตัว มากกว่าในช่วง 500 838−  คน ซึ่งข้อมูลมีการกระจายตัวเท่าๆ กันกับช่วง 838 1,180−  
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    แบบบันทึกคะแนนด้านความรู้ 
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แบบบันทึกการประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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แบบบันทึกการประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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บันทึกผลหลังการสอน 

 ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................................................. ......... 

ปัญหาและอุปสรรค  
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. .................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................       
 

  ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                 (นางนฤมล  สิทธิกรไพบูลย์) 
                                             ต าแหน่ง ครู 

                                                     วันที่……… เดือน …………… พ.ศ.  ………. 
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ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
....................................................................................................................................................................... ..... 
 
        ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
                       (………………………………………) 
                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                 ............./............../.............. 
 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.................................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
         ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบ
                 (…………………………………….) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                 ............./............../.............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  วิชา ภาษาไทย   รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  พระบรมราโชวาท     ใช้เวลาเรียน  ๓๐  ชั่วโมง 
เรื่อง  สรรสร้างขยะทองค า น ามาโฆษณา      เวลาเรียน      ๑   ชั่วโมง 
ผู้สอน นางมยุรา  ถาพรผาด      ภาคเรียนที่ ๑ 
บูรณาการ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิถีพุทธ  DLIT  Active Learning  
............................................................................................................... ....................................................... 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว 
    ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
 ท ๒.๑ ม. ๓/๒  

ท๑.๑ ม.๓/๓ ท ๒.๑ ม.๓/๒ ท ๒.๑ ม.๓/๙ ท ๓.๑ ม.๓/๓ ท ๔.๑ ม.๓/๖ 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K) 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายและสรุปกลวิธีการเขียนโฆษณา  
ด้านทักษะ / กระบวนการ (S) 

๑. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค าและน าไปเขียนโฆษณาได้ 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

๑. นักเรียนมีส่วนร่วมในการถาม – ตอบอย่างมีมารยาท มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
๒. นักเรียนเห็นประโยชน์และมีทัศนคติที่ดีต่อการน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

ขยะทองค าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 
๓. สาระส าคัญ 

การเขียนข้อความโฆษณาเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบ  เนื้อหา  แนวคิด หรือการใช้ภาษา 
เพ่ือโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เห็นคล้อยตามสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการน าเสนอ เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 
หรือเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือหน่วยงาน  ดังนั้น ผู้เขียนข้อความโฆษณาควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการเขียนโฆษณา เพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 
 
๔. สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนโฆษณา 
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๕. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
๖. คุณธรรม ๕ ประการของ สพฐ.  (โรงเรียนคุณธรรม) 
 ๑. ความพอเพียง 
 ๒. ความกตัญญู 
 ๓. ความซื่อสัตย์  สุจริต 
 ๔. ความรับผิดชอบ 
 ๕. อุดมการณ์คุณธรรม 
 
๗. ชิ้นงาน / ภาระงานที่ผู้เรียนปฏิบัติ 
 - ผลงานการเขียนป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ขยะทองค า  
 - ผลงานการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 
 
๘. ค าถามกระตุ้นการคิด 
 - เมื่อนักเรียนฟังเพลงหรือชมสื่อ ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ  นักเรียนจะพบสิ่งใดที่มักจะเข้ามาแทรกระหว่างสิ่งที่
นักเรียนชมอยู่เสมอ ๆ  

- นักเรียนประทับใจโฆษณาใดมากที่สุด  เพราะเหตุใดจึงชอบโฆษณานั้น 
- นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้ขยะไร้ค่าเหล่านี้ กลายมาเป็นขยะทองค าที่สามารถสร้างมูลค่าได้ 
 

๙. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ GPAS ๕ Steps   (ชั่วโมงท่ี ๑)   
 ๑. ขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูล 

๑.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นการคิด  ดังนี้ 
 - เมื่อนักเรียนฟังเพลงหรือชมสื่อ ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ  นักเรียนจะพบสิ่งใดที่มักจะเข้ามา

แทรกระหว่างสิ่งที่นักเรียนชมอยู่เสมอ ๆ 
 - นักเรียนประทับใจโฆษณาใดมากที่สุด  เพราะเหตุใดจึงชอบโฆษณานั้น 

  ๒. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การเขียนโฆษณาจากหนังสือเรียนและจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ร่วมกันสนทนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
 ๒. ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 
  ๓. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า ในปัจจุบัน การน าเสนอโฆษณามีรูปแบบใดบ้าง และแต่ละ
รูปแบบมีลักษณะเป็นอย่างไร  ช่วยกันยกตัวอย่างประกอบ 
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  ๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบนับเลข และให้นักเรียนที่ได้หมายเลขเดียวกันรวมกลุ่มกัน 
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มหาตัวอย่างโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ กลุ่มละ ๑ ตัวอย่าง แล้ว
ร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็น ต่อไปนี้ 
   ๑) วัตถุประสงค์ของโฆษณา 
   ๒) ส่วนประกอบของโฆษณา 
   ๓) กลวิธีการเขียนโฆษณา 
  ๕. นักเรยีนน าเสนอผลการวิเคราะห์โฆษณาให้เพ่ือนฟัง เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 

๓. ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 
  ๖. ครูน าภาพขยะที่พบในชีวิตประจ าวันให้นักเรียนดู  แล้วใช้ค าถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะ
มีวิธีการอย่างไร ที่จะท าให้ขยะไร้ค่าเหล่านี้ กลายมาเป็นขยะทองค าที่สามารถสร้างมูลค่าได้” 
  ๗. นักเรียนร่วมกันคิดและออกแบบเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะไร้ค่าให้กลายเป็นขยะทองค า 
  ๘. นักเรียนร่วมกันคิดและเขียนโฆษณาผลิตภัณฑ์ขยะทองค า โดยก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
และคิดสร้างสรรค์ให้น่าสนใจ  

๙. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
  “การเขียนข้อความโฆษณาเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบ  เนื้อหา  แนวคิด หรือการใช้

ภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เห็นคล้อยตามสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการน าเสนอ เพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรือเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือหน่วยงาน ดังนั้น ผู้เขียนข้อความโฆษณาควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียน
โฆษณา เพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  และเราสามารถน าขยะที่หลายคนมองว่าไร้ค่า มาสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า กลายเป็นขยะทองค าและสามารถน ามาเขียนโฆษณาได้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ” 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ GPAS ๕ Steps   (ชั่วโมงที่ ๒)   
 ๔. ขั้นสื่อสารและน าเสนอ 
   ๙. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานการเขียนโฆษณาขยะทองค า พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า  พร้อมอธิบายเหตุผล ดังนี้ 
    ๑)  เหตุใดจึงเลือกท าผลิตภัณฑ์ขยะทองค าดังกล่าว   
    ๒)  ผลิตภัณฑ์ขยะทองค าดังกล่าวใช้วัสดุใดบ้าง 
    ๓)  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนักเรียนใช้ประโยชน์อย่างไร 
 ๕. ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า  บริการสังคม และจิตสาธารณะ 
  ๑๐. นักเรียนร่วมกันน าผลงานไปจัดแสดงบนป้ายนิเทศ หรือ มุมผลงานของเรา เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ความรู้และเป็นแนวทางในการเขียนโฆษณาผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ให้กับนักเรียนคนอ่ืน ๆ ต่อไป 
๑๐. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเรื่อง การเขียนโฆษณา 
๒. ภาพขยะที่พบในชีวิตประจ าวัน   
๓. หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  ม.๓ 
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๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ 
 ๑. นักเรียนอธิบายและ
สรุปกลวิธีการเขียน
โฆษณา 

 
๑. การซักถาม 
 

 
๑. ค าถาม 

 
๑. นักเรียนตอบค าถาม
ได้ถูกต้องร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
 ๑. นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค าและน าไปเขียน
โฆษณาได้ 
 

 
๑. ตรวจผลงานการเขียน
โฆษณาขยะทองค า 
๒. ตรวจผลงานการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า 

 
๑. แบบประเมินการ
เขียนโฆษณา 
๒. แบบประเมินการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า 
 

 
๑. นักเรียนมีคะแนนการ
เขียนโฆษณาระดับ ๒  
ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
๒. นักเรียนมีคะแนนการ
ประเมินการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 
ระดับ ๒ ขึ้นไป ถือว่า
ผ่านเกณฑ์ 

 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ด้านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 ๑. นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การถาม – ตอบอย่างมี
มารยาท  มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 
๒. นักเรียนเห็นประโยชน์
และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
น าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า 

 
 
๑. สังเกตพฤติกรรม 
การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 

 
 
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
  

 
 
๑. นักเรียนได้คะแนน
จากแบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับ ๑ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 

 
๑๒. กิจกรรมเสนอแนะ 
 - นักเรียนร่วมกันผลิตชิ้นงานคือ ผลิตภัณฑ์จากขยะไร้ค่า ให้เป็นขยะทองค า  ตามที่นักเรียนได้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และเขียนโฆษณาไว้  โดยให้นักเรียนผลิตชิ้นงาน นอกเวลาเรียน และน าเสนอผลงานโฆษณาและ
ผลิตภัณฑ์ขยะทองค าในชั่วโมงที่ ๒ 
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แบบประเมินการเขียนโฆษณาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 

 
ค าชี้แจง  :  ให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องรายการผลงานการเขียนโฆษณาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 
 

 
 
 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ -สกุล 

รายการ  
 
 
 
 

สรุปผล
การ

ประเมิน  
(ระดับ

คะแนน) 

การเขียน
โฆษณา 

มี
องค์ประกอบ

ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

ตามรูปแบบ 
และ

ออกแบบได้
สวยงาม
น่าสนใจ 

การเขียน
โฆษณา 

มี
องค์ประกอบ

ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

ตามรูปแบบ 
และออกแบบ
ได้น่าสนใจ 

การเขียน
โฆษณา 

มี
องค์ประกอบ

ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

ตามรูปแบบ 
แต่ออกแบบ
ไม่น่าสนใจ 

การเขียน
โฆษณา 
มี
องค์ประกอบ
ถูกต้อง แต่
ไม่ครบถ้วน 
และ
ออกแบบได้ 
ไม่น่าสนใจ 

๔ ๓ ๒ ๑  
       
       
       
       
       
       

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน 

(..........................................................) 
............../....................../..................... 

เกณฑ์การประเมิน 
ได้คะแนนการเขียนโฆษณา  ระดับคะแนน  ๒  ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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แบบประเมินการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 

 
ค าชี้แจง  :  ให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องรายการประเมินการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 
 

 
 

 
เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ -สกุล 

รายการ  
สรุปผล

การ
ประเมิน  
(คะแนน
รวม) 

ผลิตภัณฑ์ใช้
งานได้จริง 

ผลิตภัณฑ์มี
ความแข็งแรง

ทนทาน 

มีความคิด
สร้างสรรค์ 
ออกแบบ
น่าสนใจ 
สวยงาม 

ผลิตภัณฑ์ท า
จากวัสดุ
เหลือใช้ 

๑ ๑ ๑ ๑  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน 

(..........................................................) 
............../....................../..................... 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ได้คะแนนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า  ระดับคะแนน  ๒  ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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การประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินชิ้นงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  

“การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า” 
 

ระดับคะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 

๑.ใช้งานได้จริง 
๒.มีความแข็งแรง
ทนทาน 
๓.มีความคิด
สร้างสรรค์
ออกแบบน่าสนใจ
สวยงาม 
๔.ท าจากวัสดุ 
เหลือใช้ 
 

ท าตามเกณฑ์ 
ได้  ๓ ข้อ 

ท าตามเกณฑ์ 
ได้  ๒ ข้อ 

ท าตามเกณฑ์ 
ได้ ๑ ข้อ 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ได้คะแนนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า  ระดับคะแนน  ๒  ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง  :  ให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในชั้นเรียน 
 

 
 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ -สกุล 

รายการ  
สรุปผลการ
ประเมิน  
(ระดับ

คุณภาพ) 

 
มีส่วนร่วม 

ในการ 
ถามตอบ 

 
มีมารยาทใน
การถามตอบ 

 
ร่วมกิจกรรม
ด้วยความ

กระตือรือร้น 

เห็นประโยชน์
และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการน า
วัสดุเหลือใช้
มาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ผ่าน ไม่
ผ่าน 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
 

  ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
                    (                                      ) 
                                   /            /           / 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์การผ่าน 

๓ ดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดี
เยี่ยม 

๒ ดี ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
๑ ผ่าน ผ่านเกณฑ์ 
๐ ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
ระดับคุณภาพ / คะแนน 

ดีเยี่ยม  
(๓) 

ดี 
 (๒) 

ผ่าน 
 (๑) 

ไม่ผ่าน 
 (๐) 

๑. การมีส่วนร่วมใน
การถาม -ตอบอย่าง
มีมารยาทและมี
ความกระตือรือร้นใน
การเรียน 
๒. นักเรียนเห็น
ประโยชน์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการน า
วัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ขยะทองค าเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า 

-มีส่วนร่วมในการ
ถามและตอบ
ค าถามอย่าง
สม่ าเสมอ 
-มีมารยาทในการ
ถามและตอบ
ค าถาม 
-ร่วมกิจกรรมด้วย
ความกระตือรือร้น 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
น าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงาน
ได้ดีมาก 

-มีส่วนร่วมในการ
ถามและตอบค าถาม
บ่อยครั้ง 
-มีมารยาทในการ
ถามและตอบค าถาม 
-ร่วมกิจกรรมด้วย
ความกระตือรือร้น 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการน า
วัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงานได้
ดี 

-มีส่วนร่วมในการ
ถามและตอบ
ค าถามค่อนข้าง
น้อย 
-มีมารยาทในการ
ถามและตอบ
ค าถาม 
-ร่วมกิจกรรมโดย
ขาดความ
กระตือรือร้น 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์ของการ
น าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงาน
ได้พอใช้ 

-ไม่มีส่วนร่วมในการ
ถามและการตอบ
ค าถามเลย 
-กระท าสิ่งอ่ืน ๆ 
ในขณะที่มีการจัด
กิจกรรม 
-ขาดความ
กระตือรือร้นในการ
ท ากิจกรรม 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์ของการน า
วัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงาน 
ได้น้อย 
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 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับ

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
เกณฑ์การผ่าน 

๓ ดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดี
เยี่ยม 

๒ ดี ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
๑ ผ่าน ผ่านเกณฑ์ 
๐ ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การตัดสินคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         นักเรียนได้ระดับคะแนน  ๑ ขึ้นไป (ระดับคุณภาพ ผ่าน)  
         ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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บันทึกหลังการสอน 
 -  ผลการสอน 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................ ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
 

-  ปัญหา / อุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 -  ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน 
                        ( นางมยุรา     ถาพรผาด) 
               ครูโรงเรียนรัตนบุรี 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  วิชา สุขศึกษา  รหัสวิชา พ๒๓๑๐๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ          ใช้เวลาเรียน  ๓๐  ชั่วโมง 
เรื่อง  ๕R กับการลดปริมาณขยะ                      เวลาเรียน      ๑   ชั่วโมง 
ผู้สอน นางพัชรี สาแก้ว                                   ภาคเรียนที่ ๑ 
บูรณาการ   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    วิถีพุทธ     DLIT      Active Learning  
............................................................................................................................. ......................................... 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
พ4.1 ม.3/๒เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุป้องกันของความเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
มาตรฐาน พ ๕.๑  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา สารเสพติด  
และความรุนแรง 
พ๕.1 ม.3/1 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน 
 
2. สาระส าคัญ  

1. ความหมายของขยะมูลฝอย 
2. ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
3. พฤติกรรมที่ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย 
4. วิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย 

 
3. จุดประสงคการเรียนรู  
 

๑.  อธิบายการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ตามหลัก 5R ได้ (K) 
๒.  ร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ (P)  
3.   น าเสนอผลงานการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยตามหลัก 5R  ได้อย่างเหมาะสม (A) 
 

4. สาระการเรียนรู  
 ขยะกับสุขภาพ 
 
5. นวัตกรรมที่ใช  

กระบวนการเรียนรูทฤษฎี 5 ขั้นตอน ( 5 STEP ) + Active Learning 
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7. กิจกรรมการเรียนร ู 
ขั้นที่ 1 ตั้งค าาถาม  
 - สิ่งเร้า:  
 ครูพาเด็กนั่งพักผ่อนหย่อนใจข้างนอก ห้องเรียน  
 - สังเกต: บริเวณ โรงเรียนมีขยะอยู่มากหลายชนิด  
 ครูถามนักเรียนว่า: ถ้าสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีแต่ขยะนักเรียนจะรู้สึกอย่างไร แล้วจะท าอย่างไรให้ ขยะ
หมดไป  
 
ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศ  
 - การคาดคะเน : เก็บไปขาย เก็บมาประดิษฐ์เป็นของใช้ของเล่น  
 - ออกแบบ/วางแผน : หาข้อมูลจากหนังสือ ใบความรู้  : ถามผู้รู้ครูบุคคลกรในโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง  
 - สืบค้นข้อมูล : เกี่ยวกับวิธีการลดขยะจากหนังสือ ถามครูในโรงเรียนและผู้ปกครอง  
 - รวบรวมข้อมูล : น าข้อมูลที่ได้จากในหนังสือและที่ถามครูบุคคลกรและผู้ปกครอง ดูแล
สภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน นักเรียนประดิษฐ์กล่องแยกขยะเพ่ือลด ปริมาณขยะลง  
 
ขั้นที่ 3 สร้างความรู้:  
 1. เด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทขยะ  
 2. ครูแบ่งกลุ่มเด็ก 5 กลุ่มให้มีจ านวนเท่ากับวิธีการลดขยะตามหลัก 5R  และก าหนดให้ 1 กลุ่ม 
ต่อ 1 ประเภท แจกวัสดุและอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่ม ได้แก่ ลังกระดาษ ถุงขยะสีด า ปากกาเมจิก กรรไกร 
กระดาษสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ จากการแยกขยะและตัดกระดาษสี
เพ่ือเป็นสัญญา ลักษณ์ ถึงประเภทขยะติดบนผลงานไว้  
 
ขั้นที่ 4 สื่อสาร : นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการแยกขยะของกลุ่มตนเองให้ครูและเพ่ือนฟัง  
 
ขั้นที่ 5 ตอบแทนสังคม : น าไปใช้ในสถานการณ์จริงที่ใกล้เคลียง 
  สร้างความรู้ใหม่ 
 1. นักเรียนและครูสรุปร่วมกันว่าขยะแต่ละชนิดสามารถน าไปท าอะไรได้บ้าง เช่น เศษอาหารน าไป 
ให้สัตว์ เปลือกผลไม้และใบไม้น าไปท าปุ๋ย หรือธัญพืชน าไปใส่ต้นไม้ ส่วนพลาสติก กระดาษ สามารถน าไปรี
ไซเคิลได้ใหม่ ฯลฯ  
 2. เด็กและครูสรุปร่วมกันถึงข้อดีของการแยกขยะ เช่น ท าให้เกิดความเป็นระเบียบ ช่วยรักษา 
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่มากข้ึน สร้างผลงาน: ประดิษฐ์กล่องแยกขยะวาดภาพสัญลักษณ์ที่แสดงถึงประเภทขยะติด
บนกล่อง และ ตกแต่งด้านนอกกล่อง  
 เผยแพร่  
 1. นักเรียนท าป้ายบอกชื่อหรือสัญลักษณ์ติดบนกล่องแยกขยะแต่ละประเภท  



101 
 

 

 

 

 2. เด็กวาดภาพขั้นตอนการท ากล่องแยกขยะและระบายสีมาจัดบอร์ดหน้าห้องเพ่ือให้เพ่ือน และ
ผู้ปกครองในโรงเรียนได้ความรู้ 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้วัสดุ  
 1. อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กล่องแยกขยะ  
 2. ใบงาน 
 3.  ใบความรู้   
 
9. การประเมินผลการเรียนรู้  
 1. สังเกตจากการสนทนาและตอบค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม  
 2. สังเกตจากบอกชื่ออุปกรณ์และเลือกใช้อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ถังแยกขยะ  
 3. สังเกตจากการบอกขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์กล่องแยกขยะได้  
 4. สังเกตการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
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แบบประเมินการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 
 

ค าชี้แจง  :  ให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องรายการประเมินการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 
 

 
 

 
เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ -สกุล 

รายการ  
สรุปผล

การ
ประเมิน  
(คะแนน
รวม) 

ผลิตภัณฑ์ใช้
งานได้จริง 

ผลิตภัณฑ์มี
ความแข็งแรง

ทนทาน 

มีความคิด
สร้างสรรค์ 
ออกแบบ
น่าสนใจ 
สวยงาม 

ผลิตภัณฑ์ท า
จากวัสดุ
เหลือใช้ 

๑ ๑ ๑ ๑  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน 

(..........................................................) 
............../....................../..................... 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ได้คะแนนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า  ระดับคะแนน  ๒  ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
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การประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินชิ้นงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  

“การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า” 
 

ระดับคะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 

๑.ใช้งานได้จริง 
๒.มีความแข็งแรง
ทนทาน 
๓.มีความคิด
สร้างสรรค์
ออกแบบน่าสนใจ
สวยงาม 
๔.ท าจากวัสดุ 
เหลือใช้ 
 

ท าตามเกณฑ์ 
ได้  ๓ ข้อ 

ท าตามเกณฑ์ 
ได้  ๒ ข้อ 

ท าตามเกณฑ์ 
ได้ ๑ ข้อ 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ได้คะแนนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า  ระดับคะแนน  ๒  ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง  :  ให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในชั้นเรียน 
 

 
 
 

เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ -สกุล 

รายการ  
สรุปผลการ
ประเมิน  
(ระดับ

คุณภาพ) 

 
มีส่วนร่วม 

ในการ 
ถามตอบ 

 
มีมารยาทใน
การถามตอบ 

 
ร่วมกิจกรรม
ด้วยความ

กระตือรือร้น 

เห็นประโยชน์
และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการน า
วัสดุเหลือใช้
มาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ผ่าน ไม่
ผ่าน 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
  ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 

                    (                                      ) 
                                   /            /           / 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์การผ่าน 

๓ ดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดี
เยี่ยม 

๒ ดี ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
๑ ผ่าน ผ่านเกณฑ์ 
๐ ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
ระดับคุณภาพ / คะแนน 

ดีเยี่ยม  
(๓) 

ด ี
 (๒) 

ผ่าน 
 (๑) 

ไม่ผ่าน 
 (๐) 

๑. การมีส่วนร่วมใน
การถาม -ตอบอย่าง
มีมารยาทและมี
ความกระตือรือร้นใน
การเรียน 
๒. นักเรียนเห็น
ประโยชน์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการน า
วัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ขยะทองค าเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า 

-มีส่วนร่วมในการ
ถามและตอบ
ค าถามอย่าง
สม่ าเสมอ 
-มีมารยาทในการ
ถามและตอบ
ค าถาม 
-ร่วมกิจกรรมด้วย
ความกระตือรือร้น 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
น าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงาน
ได้ดีมาก 

-มีส่วนร่วมในการ
ถามและตอบค าถาม
บ่อยครั้ง 
-มีมารยาทในการ
ถามและตอบค าถาม 
-ร่วมกิจกรรมด้วย
ความกระตือรือร้น 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการน า
วัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงานได้
ดี 

-มีส่วนร่วมในการ
ถามและตอบ
ค าถามค่อนข้าง
น้อย 
-มีมารยาทในการ
ถามและตอบ
ค าถาม 
-ร่วมกิจกรรมโดย
ขาดความ
กระตือรือร้น 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์ของการ
น าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงาน
ได้พอใช้ 

-ไม่มีส่วนร่วมในการ
ถามและการตอบ
ค าถามเลย 
-กระท าสิ่งอ่ืน ๆ 
ในขณะที่มีการจัด
กิจกรรม 
-ขาดความ
กระตือรือร้นในการ
ท ากิจกรรม 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์ของการน า
วัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงาน 
ได้น้อย 

 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์การผ่าน 

๓ ดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดี
เยี่ยม 

๒ ดี ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
๑ ผ่าน ผ่านเกณฑ์ 
๐ ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การตัดสินคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         นักเรียนได้ระดับคะแนน  ๑ ขึ้นไป (ระดับคุณภาพ ผ่าน)  
         ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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บันทึกหลังการสอน 
 -  ผลการสอน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 

-  ปัญหา / อุปสรรค
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 -  ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน 
                        ( นางพัชรี  สาแก้ว) 
             ครูโรงเรียนรัตนบุร ี
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
 

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน      รหสัวิชา  อ23101        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนที่   1                                ปีการศึกษา   2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ชื่อหน่วย  Believe it or not!                          เวลา   1  ชั่วโมง 
ชื่อแผน How to make flowers from recycled plastic straw     ครูผู้สอน นางสาวสุภาพ  พบบุญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด  
 ต 1.2 ม. 3/2 ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

   มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐาน 
                          ในการพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
       ตวัชี้วัด 
       ต 3.1 ม. 3/1  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 

2.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประโยคและส านวนต่าง ๆ ในการขอและให้ข้อมูล ให้ค าแนะน า 

ค าอธิบายเกี่ยวกับการประดิษฐ์  ช่วยให้สามารถพูด/เขียนสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนมีความตระหนักให้เห็นคุณค่าขอองขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. ใช้ค าศัพท์ ส านวน ในการให้ข้อมูล ค าแนะน า ค าชี้แจง เกี่ยวกับการบอกขั้นตอนการประดิษฐ์ได้ (K) 
2. บอกล าดับ ขั้นตอนการประดิษฐ์ได้  (P) 
3. เห็นคุณค่าของขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม (A) 

 
4.  สาระการเรียนรู้ 

4.1 ทักษะเฉพาะวิชา 
1) Language Features, Grammar and Functions 

Vocabulary: Materials (glue, scissors, plastic straw, plastic leaves, foam ball, 
stem) 

                        Verbs (cut, bring, take, glue, plug, insert, decorate, apply) 
Functions: Talking about how to make something 
Grammar:          Imperative 
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    2) Language Skills 
Listening: ฟังการออกเสียงประโยค 
Speaking: พูดบอกล าดับการประดิษฐ์ 
Reading: ค้นคว้าและอ่านเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ 
Writing: เรียงประโยคตามขั้นตอนการประดิษฐ์ 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1) ใฝ่เรียนรู้ 2) อยู่อย่างพอเพียง 

7.  ภาระงาน / ชิ้นงาน /บูรณาการ 
     7.1  ภาระงาน 

ใบงานที่  1  
 7.2  บูรณาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ, กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   

8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้น Warm up 

1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.  นักเรียนนั่งสมาธิประมาณ 1-2  นาที 
3.  นักเรียนเล่นเกม Slap the board แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนเรียง 1  

ครูอ่านค านิยามของค าศัพท์ที่ติดไว้บนกระดาน เมื่อครูให้สัญญาณ นักเรียนแต่ละแถว ถือไม้พลาสติกมาตี 
ค าศัพท์ที่ติดไว้บนกระดาน ถ้าถูกต้องและเร็วที่สุด ได้ 1 คะแนน ท าไปจนครบ 10 ค า พร้อมเฉลย ครูชมเชย 
ทุกกลุ่มที่พยายามร่วมกิจกรรม 
Ex. an instrument used for cutting cloth, paper, and other thin material, consisting of two 

blades  (scissors) 
ขั้น Presentation 

1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 8-9 คน คละความสามารถ  
2.  นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับการท าดอกไม้จากหลอดพลาสติก ตามลิงก์นี้ 
      https://www.youtube.com/watch?v=qo61avU6_sw 
3.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 8-9 คน คละความสามารถ ระหว่างดูวิดีโอการท าดอกไม้จากหลอด

พลาสติกท่ีใช้แล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจดบันทึกค าส าคัญที่ได้ยินจากการดูวิดีโอ 
4.  ครูทบทวนการใช้ประโยคค าสั่ง (Imperative) สรุปความรู้ร่วมกัน 

ขั้น Practice 
1. นักเรียนท าดอกไม้จากหลอดพลาสติกจริง ตามค าแนะน าในวิดีโอจากวัสดุที่เตรียมมา 
2.   นักเรียนออกเสียงประโยค 
3.   นักเรียนน าผลงานไปให้ครูศิลปะหรือครูกลุ่มสาระการงานอาชีพประเมินผลงาน 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qo61avU6_sw
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ขั้น Production 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1  
2.   นักเรียนและครูร่วมกันเฉลย 
3.   นักเรียนเขียนสรุปคุณค่าและการเพ่ิมมูลค่าของขยะทองค า (หลอดพลาสติก) 
 
ขั้น Wrap up 
 นักเรียนแนะน าเกี่ยวกับการท าดอกไม้ชนิดอ่ืน ๆ จากหลอดพลาสติก หรือการท า recycled 

products แล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อน 
 

9.  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 

รายการ ปริมาณ สภาพการใช้ 

1. เกม slap the board 1  รายการ กระตุ้นการเรียนรู้ 
2. วิดีโอ 1  รายการ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะ 
3. ใบงาน 1 รายการ ฝึกทักษะและประเมินผล 
4. แบบประเมิน 2  รายการ วัดและประเมินผล 

 
10.  การวัดและการประเมินผล 
รายการ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกต แบบประเมินการพูด ระดับดี 
2. ฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพ ตรวจงาน แบบประเมินงานเขียน ระดับดี 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะฯ ระดับดี 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 

หากต้องการศึกษาเพ่ิมเติม ให้ศึกษาได้ตามเว็บไซต์หรือแอพลิเคชัน ที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุเหลือใช้ หรือศึกษาดูงานจากชุมชน 
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12. บันทึกผลหลังสอน 
 12.1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 

........................................................................................................................................................................... ... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Process) 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................................... ......... 

......................................................................................................................... ..................................................... 

 ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................................................................................................................... .......... 

........................................................................................................................ ...................................................... 

 12.2 ปัญหาและอุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................... ...................................................................................................................  
 
 12.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

............................................................................................................ .................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
                                            ลงชื่อ                              ผูส้อน          
                                                  (นางสาวสุภาพ  พบบุญ) 
                                         วันที่............./............................./2565 
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13.  ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... ......................................................... 
 
 
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใบงานที่ 1 เรื่อง How to 

make flower from plastic 
straw 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

รหัสวิชา อ23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครูสุภาพ  พบบุญ 
 

Directions: Put the sentences in the correct orders. 

a. Bring the finished flowers to decorate in a beautiful pot. 

b. Apply glue to either end of the plastic straw that we cut. 

c. Take the plastic straw that has been glued, plugged with a round foam ball 

d. Keep plugging in until the foam ball is full. 

e. Take the leaves that are inserted into the stem and apply glue. 

f. Bring the leaves to connect the flowers to the stem. 

g. Take the finished flower with a stem. 

h. Cut the plastic straws so that both sides are sharp and the size of the plastic straws must 
be the same 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติ (Attitudes) ใฝ่เรียนรู้และอยู่อย่างพอเพียง 

 

เกณฑ์คุณภาพ 

ระดับดีเยี่ยม  ร้อยละ  80  ขึ้นไป (13 คะแนนขึ้นไป)   
ระดับดี   ร้อยละ  70-79  (11-12  คะแนน) 
ระดับพอใช้   ร้อยละ  60-69  (9-10.5  คะแนน) 
ระดับปรับปรุง  ต่ ากว่า ร้อยละ 60 (ต่ ากว่า 9 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์

ด้าน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

 ใฝ่เรียนรู้ 
และอยู่อย่าง
พอเพียง 

1.ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามใน
การเรียน 

   

2.ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

   

3.บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้ 

   

4. ท างานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์    

5. เห็นคุณค่าของขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม    
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เกณฑ์ประเมินทักษะการพูด 
 

 

สิ่งที่ต้องการวัด 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  คะแนน 
1. การออกเสียงและท านอง

เสียง   
    (Pronunciation and  

    intonation) 

ออกเสียงได้ แต่ก็ยากแก่
การท าความเข้าใจ 

มีการออกเสยีงท่ีผิดอยู่
มาก 

พูดโดยมีส าเนียงภาษาแม่
ปะปนอยู่บ้าง แต่ก็ยังพอ

เข้าใจ 

สามารถออกเสียงให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่างชัดเจน 

สามารถออกเสียงถูกต้อง 
ชัดเจน  

ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับ
เจ้าของภาษา 

2. ค าศัพท์ (Vocabulary) มีความสามารถในการใช้
ค าศัพท์ค่อนข้างจ ากัด  
มีค าศัพท์พ้ืนฐานสะสม
อยู่เพียงประมาณ 100 

ค า 

มีความสามารถในการใช้
ค าศัพท์ค่อนข้างจ ากัด  

มีค าศัพท์พ้ืนฐานสะสมอยู่
เพียงประมาณ 200 ค า 

มีความสามารถในการใช้
ค าศัพท์อยู่ในระดับพอใช้ 

มีความสามารถในการใช้
ค าศัพท์ได้อย่างเหมาะสม 

มีความสามารถในการใช้
ค าศัพท์ในการสนทนาได้อย่าง
เหมาะสม อีกท้ังรู้จักใช้ส านวน

ในการสนทนาด้วย 

3. โครงสร้างไวยากรณ์       
    (Grammatical 

structure) 

มีข้อผิดพลาดในการใช้
ไวยากรณ์อยู่มาก แม้แต่
ในประโยคสนทนาง่ายๆ 

สามารถใช้ไวยากรณ์ใน
วงจ ากัด สามารถสนทนา
ได้โดยการใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

ใช้ไวยากรณผ์ิดพลาดอยู่บ้าง  
แต่ผู้ฟังก็สามารถฟังเข้าใจได ้

มีข้อผิดพลาดในการใช้
ไวยากรณ์เพียงเล็กน้อย แต่
มิได้ท าให้ความหมายของ

ประโยคเปลี่ยนไป 

ใช้ไวยากรณ์ถูกต้อง สื่อ
ความหมายของประโยคได้

ชัดเจน 

4. ความคล่องแคล่ว 
(Fluency) 

มีการหยดุเว้นช่วงในการ
พูดบ่อยมาก แม้แต่ใน
ประโยคสนทนาสั้นๆ 

มีการหยดุเว้นช่วงในการ
พูดบ้าง แต่ผู้ฟังสามารถ

เข้าใจสิ่งท่ีพูดได ้

สามารถพูดต่อเนื่องได้พอใช้ 
แต่ยังมีการหยุดเว้นช่วงบ้าง

เล็กน้อย 

สามารถพูดได้คล่องแคล่ว  
แต่ยังไมเ่ป็นธรรมชาติ  

สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว 
พูดสนทนาได้เป็นธรรมชาติ  

 
5. ความพยายามในการ

สื่อสาร  
    (Effort to 

communicate) 

ใช้ความพยายามในการ
สื่อสารน้อย และไมส่นใจ
ว่าผู้ฟังจะเข้าใจในสิ่งที่

ตนพูดหรือไม่  

ใช้ความพยายามในการพูด
บ้าง แต่ไม่พยายามมากนัก 

ในการที่จะพูดให้ผู้ฟัง
เข้าใจ 

ใช้ความพยายามที่จะพูดให้
ผู้ฟังเข้าใจ โดยพยายามพูด
เสรมิเตมิประโยคบ้าง และ
ใช้ภาษาท่าทางเข้าช่วยบ้าง

ในการท าความเข้าใจ 
 
      

มีความพยายามอย่างจริงจัง 
ที่จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ใช้

ความพยายามอย่างมากท่ีจะ
พูดเสริมเพิ่มเติมเพื่อความ
เข้าใจท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นและมี

การใช้ภาษาท่าทาง
ประกอบการพูด 

ใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษ 
ที่จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ สามารถ
แสดงออกถึงความพยายาม
อย่างสูง ท้ังน้ าเสียง ค าพูด 
กิริยาท่าทางเพื่อช่วยให้ผู้ฟัง
เข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดโดยเสริม

เพิ่มเตมิรายละเอียด 

หมายเหตุ  :  พฒันาจาก Bartz, Walter H. (1979) และ Finocchiaro, M. และ Sako, S. (1983) 
 
(1983) 
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แบบประเมินทักษะการเขียน 

สิ่งที่ต้องการวัด 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  คะแนน 6  คะแนน 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing Ability) 

ไม่สามารถเขียน ได้
เลย 

เขียนได้ แต่ก็ยากแก่
การท าความเข้าใจ 

เขียนเน้ือหาได้ แต่มกีาร
สะกดค าที่ผิดอยู่มาก 

เขียนโดยมีส านวนภาษาแม่
ปะปนอยู ่ท าให้ทราบวา่เป็นคน

ต่างชาติ แต่ก็ยังพอเข้าใจ  

สามารถเขียนได้อยา่งถูกต้องให้
ผู้อ่านเข้าใจได้อยา่งชัดเจน 

สามารถเขียนและใช้ข้อความได้เหมือนกับ
เจ้าของภาษา 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

ไม่สามารถเขียนได้
แม้แต่จะนึกคิดหา
ค าศัพท์ง่ายๆ มาใช ้

มีความสามารถในการ
ใช้ค าศัพท์ค่อนข้าง
จ ากัด มีค าศัพท์

พื้นฐานสะสมอยู่เพยีง
ประมาณ 200 ค า 

มีความสามารถในการใช้
ค าศัพท์ง่ายๆ ในวงจ ากัด

และมีความรู้เกี่ยวกบั
ค าศัพท์ประมาณ 200 ค า

โดยเฉลี่ย 

มีความสามารถในการใช้
ค าศัพท์อยู่ในระดับที่พอใช้ได ้

มีความสามารถในการใช้ค าศัพท์
ในการเขียนเร่ืองราวได้อยา่ง

เหมาะสม อกีทั้งรู้จักใช้ส านวนใน
การเขียนด้วย 

มีความสามารถในการใช้ค าศัพท์และส านวน
ในการเขียนได้เทียบเท่ากับเจา้ของภาษา 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ 

ได้ถูกต้องเลย 

มีข้อผิดพลาดในการใช้
ไวยากรณ์อยู่มาก 
แม้แต่ในประโยค

พื้นฐานง่ายๆ 

สามารถใช้ไวยากรณ์ในวงที่
จ ากัด สามารถเขียนได้โดย
การใช้ประโยคง่ายๆ สั้นๆ 

ใช้ไวยากรณ์ผิดพลาดอยู่บ้าง 
แต่ผู้อ่านก็สามารถอา่นเข้าใจได้ 

มีข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์
เพียงเล็กน้อย แต่มิได้ท าให้

ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป 

มีความสามารถในการเขียนและใช้ไวยากรณ์
ได้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษา 

4. ความต่อเนื่องใน
การใช้ภาษาเรยีบ
เรียง (Continuity) 

ไม่สามารถ 
เขียนได้เลย 

เนื้อความที่เขียนไม่มี
ความต่อเนื่องกันเลย 

สามารถเขียนเน้ือความ
ต่อเนื่องได้พอใช้ แต่ยังมี

ความบางตอนกระโดดบ้าง 

มีการเขียนที่ไม่ต่อเนื่องในบาง
ช่วง แต่ผู้อ่านก็สามารถเขา้ใจ

สิ่งที่เขียนได้ 

สามารถเขียนเร่ืองราวได้อยา่ง
ต่อเนื่อง แต่ยังมีบางช่วงบางตอนที่

ขาดความสละสลวยของภาษา 

มีความสามารถในการเขียนอย่างต่อเนื่อง
และสามารถเลือกใช้ค าหรือภาษาได้อยา่ง

สละสลวยเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา 
5. ความพยายามใน
การเขียน (Effort to 

communicate) 

ใช้ความพยายามใน
การเขียนน้อยและ
ไม่สนใจว่าผู้อ่านจะ
เข้าใจในสิ่งที่ตน

เขียนหรือไม่ 

ใช้ความพยายามใน
การเขียนบา้งแต่ก็ไม่

พยายามมากนักในการ
ที่จะเขียนให้ผู้อา่น

เข้าใจ 

ใช้ความพยายามทีจ่ะเขียน
ให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยพยายาม
เขียนเสริมเติมประโยคบ้าง 
โดยอาจจะใชภ้าษาแม่เข้า
ช่วยบา้งในการท าความ

เข้าใจ      

มีความพยายามอยา่งเต็มที่ ใน
การที่จะเขยีนให้ผู้อ่านเขา้ใจ 

ด้วยการเขียนเสริม หรืออธิบาย
เพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจที่

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษที่
จะเขียนให้ผู้อา่นเข้าใจ สามารถ
แสดงออกถึงความพยายามอย่าง

สูง ทั้งการใช้ศัพท์ ส านวน  
ประโยค เพื่อชว่ยให้ผู้อ่านเข้าใจใน
สิ่งที่ตนเขียนโดยการเสริมเพิ่มเติม

รายละเอียดในเน้ือหา 

ใช้ความพยายามในการเขียนอย่างสูง มี
ความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการสืบค้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเขียน และท าให้ผู้อา่น
เข้าใจในสิ่งที่ตนเขียนอย่างแจ่มแจ้ง มีการ
แสดงให้เห็นถึงการใช้ค าศัพท์ ส านวนภาษา 
รวมทั้งการใช้ประโยคในการเขียนได้อยา่ง

ถูกต้องเหมาะสมกบักาลเทศะ 

 หมายเหตุ  :  พฒันาจาก Bartz, Walter H. (1979) และ Finocchiaro, M. และ Sako, S. (1983) 
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1.  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร        
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 
 ตัวชี้วัด  
 ต 1.1 ม. 3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 ต 1.2 ม. 3/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่

ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด 

 และการเขียน 
 ตัวชี้วัด 
 ต 1.3 ม. 3/2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/

เหตุการณ/์สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 ตัวชี้วัด 
 ต 3.1 ม. 3/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง

การเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

- บอกรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและอ่านได้  
- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในเรื่องท่ีอ่านได้ 
- พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับอนุสาวรีย์หรือโบราณสถานของไทยและของโลกที่ก าลังเผชิญปัญหา

สิ่งแวดล้อมได้  
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2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เข้าใจและสามารถบอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านและ

ฟังได้ รวมถึงยังสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิธีแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ทักษะเฉพาะวิชา 
1) Language Features and Functions 

Vocabulary: Environmental problems (rubbish, air pollution, endangered species, 
energy waste, deforestation, water pollution, polluted beaches)  

 Solutions (plant trees, clean up beaches, protect endangered 
species, use public transport, turn off power when not in use) 

 Verbs (threaten, worship, preserve, survive) 
 Nouns (rising seas, melting ice, global warming, cultural site, damage, 

power, vegetation, sandstone, conservationist, authorities) 
 Adjectives (giant, mystical, humid, responsible) 
Functions: Talking about environmental problems 
 Planting trees will help solve the problem of deforestation. 

2) Language Skills 
Listening: ฟังเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ 
Speaking: พูดน าเสนอเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คุกคาม Stonehenge 
Reading: อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ 
Writing: เขียนบรรยายเกี่ยวกับอนุสาวรีย์หรือโบราณสถานในประเทศไทย และอนุสาวรีย์

หรือโบราณสถานของโลกท่ีก าลังตกอยู่ในอันตราย 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการสื่อสาร 
2) ความสามารถในการคิด 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /คุณธรรม สพฐ. 

1) พอเพียง 
2) กตัญญู 
3) ซื่อสัตย์สุจริต 
4) ความรับผิดชอบ 
5) อุดมการณ์ คุณธรรม 
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6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ชั่วโมงที่ 1 

  

ขั้น Warm up 
1. นักเรียนอ่านชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Our Blue Planet) ในเอกสารประกอบการเรียน หน้า 57 แล้วครูถาม

นักเรียนว่า เราอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงใดในจักรวาล เมื่อนักเรียนตอบว่า โลก ครูถามต่อไปว่า รู้หรือไม่
ท าไมจึงเรียกโลกว่า Blue planet  

 
     

 
โลก เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้ เนื่องจากมี
มหาสมุทร สิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ และออกซิเจนที่ใช้หายใจ  
โลกประกอบด้วยน้ าเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมองจากอวกาศ มหาสมุทรบนพื้นโลก  รวมกับชั้น
บรรยากาศท าให้เห็นเป็นสีน้ าเงิน ดังนั้น จึงเรียกโลกว่า Blue planet  
 ที่มา:  http://www.kidzworld.com/article/582-planet-overview-earth 

 
2. Find the page numbers for หน้า 57 ครูอ่านออกเสียงค าว่า weird ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม   

2 ครั้ง แล้วครูอธิบายความหมายของค านี้ 

weird (adj) = very strange and unusual, unexpected, or not natural (แปลก, 
ประหลาด) 

จากนั้นให้นักเรียนหาว่าภาพที่เก่ียวข้องกับทั้ง 3 ค านี้อยู่ในเอกสารประกอบการเรียนหน้าใด เมื่อหาพบแล้ว
ครูถามค าถามเพ่ือดึงความสนใจของนักเรียนเข้าสู่บทเรียน 
 
  
 

a poster (p. 63) 
Where might you see a poster like this?  
Do you do anything to help the environment? Why (not)? 
endangered animals (p. 64) 
What do you know about these animals? Why are they endangered?  
Are there any endangered animals in your country?  What can people do to help 
them? 
weird phenomena (p. 62) 
What do you know about these phenomena? 
Have you experienced any of them? 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strange
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unusual
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unexpected
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/natural
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ขั้น Pre-reading 
1. เอกสารประกอบการเรียน หน้า 57 Ex. 1 ครูเปิด CD 2 ครั้ง ให้นักเรียนฟังค าศัพท์เกี่ยวกับปัญหา

สิ่งแวดล้อมและ       ออกเสียงตาม แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงด้วยตนเองพร้อมกัน จากนั้นนักเรียน
ช่วยกันอธิบายความหมายโดยเดาจากภาพ 

rubbish (ขยะ) air pollution (มลภาวะทางอากาศ) 
endangered species  (สัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์) energy waste (การสิ้นเปลืองพลังงาน) 
deforestation (การตัดไม้ท าลายป่า) water pollution (มลภาวะทางน้ า) 

2. เอกสารประกอบการเรียน หน้า 57 Ex. 2 นักเรียนอ่านประโยคที่ให้มา แล้วจับคู่กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
สัมพันธ์กัน เสร็จแล้วครูเฉลยค าตอบ 
  

 
1 A 2 F 3 B 4 D 5 C 6 E 
     
 

3. ครูทบทวนความหมายของค าว่า monument  
monument (n) = a building, column, statue, etc. built to remind people of a 

famous person or event (อนุสาวรีย์) 
ครูอาจจะถามนักเรียนว่า ใครเคยข้ึน BTS บ้าง ถ้ามีนักเรียนที่เคยข้ึน ครูให้นักเรียนคิดว่าสถานนีอะไรที่มีค า
ว่า monument (Victory monument) แล้วครูบอกชื่อภาษาไทยว่า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อให้นักเรียน
เห็นภาพเกี่ยวกับค าศัพท์ชัดเจนขึ้น 
จากนั้นให้นักเรียนระดมสมองบอกอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียง หรืออนุสาวรีย์ส าคัญของโลกที่นักเรียนรู้จัก เช่น 
Stonehenge, England; Taj Mahal, India; Eiffel Tower, France; Leaning Tower of Pisa, Italy 

4. เอกสารประกอบการเรียน หน้า 58 Ex. 1 ครูถามนักเรียนว่า รู้จักอนุสาวรีย์หรือสถานที่ในประเทศไทยที่
ก าลัง    ตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากปัญหามลภาวะหรือไม่   
ต่อมาให้นักเรียนดูภาพประกอบบทอ่าน ครูถามนักเรียนว่า รู้จักสถานที่เหล่านี้หรือไม่ ให้นักเรียนบอกชื่อ
สถานที่ แล้วช่วยกันคิดค าถาม 3 ข้อ เกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้ ครูเขียนค าถามของนักเรียนบนกระดาน จากนั้น
เปิด CD ให้นักเรียนฟังและอ่านบทอ่านตามไปด้วย เพื่อหาว่าค าถามที่นักเรียนคิดไว้มีค าตอบอยู่ในบทอ่าน
หรือไม่ 
 

 
 

How old are these places?  
(Stonehenge: 5,000 years old; the Temples: early 12th century) 
How many people visit them each year?  
(Stonehenge: 800,000; the Temples: 600,000) 
Why are they in danger?  
(Stonehenge: visitors and traffic pollution; the Temples: the weather, 
vegetation and tourists) 
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5. นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ในกรอบ Check these words เอกสารประกอบการเรียน หน้า 58 แล้ว
ช่วยกันอธิบายความหมาย ถ้าค าใดนักเรียนไม่รู้ให้เปิดพจนานุกรม 

rising seas (n) = higher sea level (ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น)  
melting ice (n) = an ice turning from solid into something soft or liquid        

(น้ าแข็งที่ก าลังละลาย)    
global warming (n) = a gradual increase in world temperatures caused by gases 

such as carbon dioxide that are collecting in the air around 
the earth and stopping heat escaping into space (ภาวะโลก
ร้อน) 

threaten (v) = to be likely to cause harm or damage to something or 
someone (คุกคาม) 

cultural site (n) = a place related to the habits, traditions and beliefs of a 
society (แหล่งวัฒนธรรม) 

responsible (for) (adj) = having the job or duty of doing something or taking 
care of somebody/something (มีความรับผิดชอบ) 

damage (n) = harm or injury (ความเสียหาย) 
power (n) = ability to control people and events (พลัง, อ านาจ) 
humid (adj)  = containing extremely small drops of water in the air (ชื้น) 
vegetation (n)  = plants in general, or plants that are found in a particular area 

(พืชผัก) 
sandstone (n) = a type of rock formed from sand (หินทราย) 
conservationist (n) = a person who believes in or works for the protection of 

plants, animals and natural areas, esp. from the damaging 
effects of human activity (นักอนุรักษ์) 

preserve (v) = to keep something as it is, especially in order to prevent it 
from decaying or being damaged or destroyed (สงวน, อนุรักษ์) 

giant (adj)  = extremely large (มหึมา, ใหญ่โตมาก) 
worship (v) = to have or show a strong feeling of respect and admiration 

for God or a god (สักการะ) 
authorities (n) = the group of people with official legal power to make 

decisions or make people obey the laws in a particular area, 
such as the police or a local government department (กลุ่ม
คนที่มีอ านาจในทางกฏหมาย) 

mystical (adj) = having spiritual powers or qualities that are difficult to 
understand or to explain (ลึกลับ) 

survive (v) = to continue to exist, especially after being in a difficult or 
threatening situation (ด ารงอยู่, คงอยู่ต่อไป) 
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ขั้น Reading 
เอกสารประกอบการเรียน หน้า 58 Ex. 2 นักเรียนอ่านค าถามที่ก าหนดให้ และขีดเส้นใต้ค าส าคัญใน
ค าถาม        แต่ละข้อ แล้วอ่านบทอ่านเพ่ือหาเนื้อเรื่องส่วนที่เกี่ยวข้องกับค าส าคัญที่ขีดเส้นใต้ไว้ จากนั้น
ตอบค าถามที่ก าหนดให้ เสร็จแล้วครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบ 
  
 

1 Yes, they are, because 600,000 tourists come to see them every year. 
2 Wet, humid weather, vegetation and tourists are damaging the temples. 
3 Conservationists 
4 5,000 years old 
5 Possibly as a place for sun worship – we don’t know. 
6 Visitors have damaged it and the stones are threatened because of traffic 

pollution. 
ขั้น Post-reading 
1. เอกสารประกอบการเรียน หน้า 58 Ex. 3 ครูให้เวลานักเรียนตอบค าถาม จากนั้นครูรวบรวมค าตอบจาก

นักเรียนหลาย ๆ คน 
 

 
1 I didn’t know how old the two places are and what is causing the damage 

to these places. 
2 I would like to visit the temples of Angkor Wat. They look very interesting 

and there is a lot to see./I would like to visit Stonehenge. It looks very 
beautiful and mysterious. 

 
2. THINK! เอกสารประกอบการเรียน หน้า 58 ครูให้นักเรียนนึกถึงอนุสาวรีย์หรือโบราณสถานในประเทศไทย      

1 แห่ง แล้วพิจารณาว่ามีอะไรคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากสถานที่ในบทอ่านบ้าง ครูให้เวลานักเรียนเขียน
ข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับอนุสาวรีย์หรือโบราณสถานดังกล่าว จากนั้นให้นักเรียนอ่านให้เพ่ือนข้าง ๆ ฟัง แล้วครู
สุ่มเรียกนักเรียน 3-4 คน อ่านให้เพื่อนในชั้นฟัง 
 
 

The Parthenon in Athens is around 2,500 years old. Millions of people visit 
it every year. Traffic pollution and acid rain threaten the Parthenon and has 
already damaged parts of it. Reconstruction is taking place all the time and 
the statues are in the Acropolis Museum. 
 

3. นักเรียนท า Language Review 5a Exs. 1-2 ในเอกสารประกอบการเรียน หน้า 109 ร่วมกันในชั้น 
4. แบบฝึกหัด (Workbook) หน้า 36-37 Exs. 1-4 ให้นักเรยีนท าเป็นการบ้าน 
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ชั่วโมงที่ 2 

 

ขั้น Warm up 
ครูทบทวนค าศัพท์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แก่ rubbish, air pollution, endangered species, 
energy waste, deforestation, water pollution โดยน าภาพมาแสดง ให้นักเรียนบอกค าศัพท์พร้อมกัน 
จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนให้ออกมาหยิบภาพตามค าศัพท์ที่ครูพูด 

ขั้น Presentation 
1. ครูเขียนค าว่า extinction (อ่านว่า /ɪkˈstɪŋkʃn/) บนกระดาน ให้นักเรียนอ่านตามครู 2 ครั้ง แล้วครูยกตัวอย่าง 

เพ่ือให้นักเรียนเดาความหมาย 
extinction (n) = a situation in which a plant, an animal, a way of life, etc. stops 

existing (การสูญพันธุ์) 
  e.g. The extinction of the dinosaurs occurred millions of years ago. 

2. นักเรียนอ่านหัวข้อ Problems และ Solutions ในเอกสารประกอบการเรียน หน้า 59 Ex. 4 แล้วครูถาม
ความหมายของ Solutions  

solution (n) = a way of solving a problem or dealing with a difficult situation         
(วิธีแก้ปัญหา) 

ต่อมาให้นักเรียนอ่านค าศัพท์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ Problems แล้วช่วยกันอธิบายความหมาย 
จากนั้นให้นักเรียนอ่านวิธีแก้ปัญหาในหัวข้อ Solutions 

3. เอกสารประกอบการเรียน หน้า 59 Ex. 4 นักเรียนจับคู่ปัญหากับวิธีการแก้ปัญหาให้สัมพันธ์กัน เสร็จแล้ว
ครูขออาสาเฉลยค าตอบ  
  

 
1 E 2 C 3 A 4 B 5 D  

   
หลังจากเฉลยค าตอบแล้วให้นักเรียนเขียนประโยคเก่ียวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลที่จับคู่ถูกต้อง
แล้ว เสร็จแล้วครูรวบรวมค าตอบจากนักเรียนหลาย ๆ คน 
  

 
1 Turning off the power on electrical items when they are not in use will 

help solve the problem of wasting energy. 
2 Protecting endangered species will help solve the problem of animals 

facing extinction. 
3 Planting trees will help solve the problem of deforestation. 
4 Cleaning up beaches will help solve the problem of polluted beaches. 
5 Using public transport will help solve the problem of air pollution in 

cities. 
 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dinosaur
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/occur
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/year
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4. เอกสารประกอบการเรียน หน้า 59 Ex. 5 นักเรียนทบทวนค ากริยาจากบทอ่าน หน้า 58 โดยอ่านค ากริยา
ที่ก าหนดให้ และบอกความหมาย จากนั้นให้นักเรียนอ่านประโยคและเลือกค ากริยาที่ถูกต้องไปเติม   ลงใน
ช่องว่าง เสร็จแล้วครูส่มเรียกนักเรียนบอกค าตอบ และให้นักเรียนในชั้นตรวจว่าค าตอบถูก   หรือผิด  
  
 

1 become 2 rise 3 dry 4 melt 
5 be 6 damage 7 survive 8 preserve 
 
 

ขั้น Practice 
1. เอกสารประกอบการเรียน หน้า 59 Ex. 6 ครูอธิบายว่านักเรียนจะได้ฟังประกาศจากสถานีวิทยุของ

มหาวิทยาลัย และเติมข้อมูลลงในช่องว่าง ครูให้นักเรียนลองเดาว่าแต่ละช่องน่าจะเติมค าชนิดใด เช่น noun, 
number จากนั้นเปิด CD ให้นักเรียนฟัง เมื่อฟังจบครูถามว่าเติมข้อมูลได้ครบทุกช่องหรือไม่ โดยครูอาจจะ
เปิด CD ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง จากนั้นครูรวบรวมค าตอบจากนักเรียนและเฉลยค าตอบ 
  
 

1  (a) talk 2  Albert  3 Monday 
4 pollution  5 3   

 
2. เอกสารประกอบการเรียน หน้า 59 Ex. 7 นักเรียนท างานคู่ โดยจินตนาการว่าตนเองอยู่ที่ Stonehenge 

และก าลังจะออกโทรทัศน์เพ่ือพูดถึงปัญหาที่สถานที่แห่งนี้ก าลังเผชิญ พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือ โดยมีเวลา
พูด 2 นาที ครูให้นักเรียนเตรียมบทพูดโดยใช้ข้อมูลจากบทอ่าน หน้า 58 เสร็จแล้วให้แต่ละคู่ออกมาพูด
น าเสนอท่ีหน้าชั้น 
 

   
Stonehenge is a 5,000-year-old monument full of mystery and beauty. 
Unfortunately, visitors have damaged it over the years. Today it faces 
problems because of traffic pollution. Please help in our campaign to move 
busy roads away from the site to help it survive for another 5,000 years.  

 
 
ขั้น Production 
1. เอกสารประกอบการเรียน หน้า 59 Ex. 8 นักเรียนท างานกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ค้นคว้าหาข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับอนุสาวรีย์หรือโบราณสถานอ่ืน ๆ ที่ก าลังตกอยู่ในอันตราย จากนั้นให้นักเรียนเขียน
ข้อความสั้น ๆ โดยใช้โครงร่างที่ให้มาเป็นแนวทางในการเขียน   
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Fort St Elmo is in Malta. Thousands of people visit it every year. 
Unfortunately, it is at risk because of damage from the weather and because 
it is not being looked after properly. Authorities would like to restore and 
conserve it but they don’t have enough money. 

 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรท าเมื่อไปเยี่ยมชมโบราณสถานต่าง ๆ เช่น ไม่ขีดเขียน

ข้อความบนก าแพง ไม่ถ่ายรูปในจุดที่มีป้ายห้าม ไม่สัมผัสภาพวาดบนผนังหรือก าแพง ไม่หยิบสิ่งของต่าง ๆ ใน
โบราณสถานมาเป็นของตน เป็นต้น เมื่ออภิปรายร่วมกันเสร็จแล้ว ครูชี้ให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อให้คงไว้ซึ่งคุณค่าของการเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เราสามารถมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถาน   

3. แบบฝึกหัด (Workbook) หน้า 37 Exs. 5-7 ให้นักเรียนท าเป็นการบ้าน 
 
7.  การวัดและการประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
ตรวจการตอบค าถามจากการอ่านและ
การฟัง 

แบบฝึกหัด (Workbook) ร้อยละ 60 

ตรวจการเขียนข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับ
อนุสาวรีย์หรือโบราณสถานในประเทศ
ไทย 

สมุดนักเรียน - 

สังเกตการพูดน าเสนอเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีคุกคาม Stonehenge  

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ พอใช้ 

ประเมินการเขียนข้อความเก่ียวกับ
อนุสาวรีย์หรือโบราณสถานที่ก าลังตกอยู่
ในอันตราย 

แบบประเมินการเขียน ระดับคุณภาพ พอใช้ 

สังเกตความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการ
ท างาน และความมีจิตสาธารณะ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ผ่าน  

 
8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1) เอกสารประกอบการเรียน SPARK 3 ม. 3 
2) Class Audio CDs ประกอบสื่อฯ ชุด SPARK 3 ม. 3 
3) แบบฝึกหัด SPARK 3 ม. 3 
4) พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ 
5) พจนานุกรมออนไลน์ 
6) อินเทอร์เน็ต 
7) ภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  
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9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ด้านความรู้  
………………………………………………………………………………………………………….............……………………………………  
……………………………………..........……………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………..........………………………………………………………………………………………………  
จ านวน ............ คน คิดเป็นรอ้ยละ ..............  

ด้านทักษะกระบวนการ  
…………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….........………………………………………………………………………………  
จ านวน ............ คน คิดเป็นรอ้ยละ ..............  

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
………………………………………………………………………........…………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………  
จ านวน ............ คน คิดเป็นรอ้ยละ ..............  

ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
………………………………………………………………….………........………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………  
จ านวน ............ คน คิดเป็นรอ้ยละ ..............  

สรุปผลการประเมินชิ้นงาน (รวบยอด) ประจ าแผนการจัดการเรียนรู ้
ดีมาก จ านวน ............. คน คิดเป็นร้อยละ .................  
ดี จ านวน .................... คน คิดเป็นร้อยละ .................  
พอใช้ จ านวน ............. คน คิดเป็นร้อยละ .................  
ปรับปรุง จ านวน ..........คน คดิเป็นร้อยละ .................  
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………...............................…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………................……………………………………………….......
............................................................................................................................. .................................  

ลงชื่อ ...... .................................ผู้สอน 
      (นางศิริภัสสร   อุดมรัตน์) 
วันที่ ...................................... 

 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

ลงชื่อ  
       (นางสาวสุนันทา นาเจรญิ) 

          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                                                วันที่ ..........................................................  
 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ………………………………………………. 

(นายยรรยง วงค์ค าจันทร์) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนบุรี 
       วันที่ ...................................... 
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แบบประเมินการพูด 
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เกณฑ์ประเมินการพูด 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน น้ าหนัก
ความส าคัญ 

คะแนน 
รวม ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความถูกต้องของเนื้อหา ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมาย
ตรงกับเนื้อหา
และไวยากรณ์
ถูกต้องทุก
ประโยค 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมาย
ตรงกับเนื้อหา
และไวยากรณ์
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมาย
ตรงกับเนื้อหา
และไวยากรณ์
ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่
ตรงกับเนื้อหา
และไวยากรณ์
ไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่

2 8 

การออกเสียง ออกเสียง
ค าศัพท์ 
ประโยค  
ได้ถูกต้อง  
ตามหลักการ 
ออกเสียง
เน้นหนักค า/
ประโยคได้
สมบูรณ ์

ออกเสียง
ค าศัพท์ 
ประโยค   
ได้ถูกต้อง  
ตามหลักการ 
ออกเสียง
เน้นหนักค า/
ประโยคเป็น
ส่วนใหญ ่

ออกเสียง
ค าศัพท์ 
ประโยค 
ได้ถูกต้อง  
ตามหลักการ 
ออกเสียง  
แต่ส่วนใหญ่
ขาดการ 
ออกเสียง
เน้นหนัก 

ออกเสียง
ค าศัพท์ 
ประโยค  
ไม่ถูกต้อง   
ท าให้สื่อสาร
ไม่ได ้

2 8 

ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่อง  
ไม่ตดิขัด   
พูดชัดเจน    
ท าให้สื่อสารได้
ด ี

พูด
ตะกุกตะกัก
บ้าง แต่ยังพอ
สื่อสารได ้

พูดเป็นค า ๆ 
หยุดเป็น  ช่วง 
ๆ ท าให้
สื่อสารได ้
ไม่ชัดเจน 

พูดได้บางค า  
ท าให้สื่อ
ความหมาย
ไม่ได ้

2 8 

การแสดงท่าทาง น้ าเสียง 
ประกอบการพูด 

แสดงท่าทาง
และพูดด้วย
น้ าเสียง
เหมาะสมกับ
สถานการณ ์

พูดด้วยน้ าเสียง
เหมาะสมกับ
สถานการณ์  
แต่ไมม่ีท่าทาง
ประกอบ 

พูดเหมือน
อ่าน ไม่เป็น
ธรรมชาติ  
ขาดความ
น่าสนใจ   

พูดได้น้อยมาก  1 4 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
24-28 ดีมาก 
19-23 ด ี
14-18 พอใช้ 

ต่ ากว่า 14 ปรับปรุง 
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๑๒๙ 

 

 

 

 

เกณฑ์ประเมินการเขียน 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน น้ าหนัก
ความส าคัญ 

คะแนน 
รวม ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

การเลือกใช้
ค าศัพท์ 

ใช้ค าศัพท์ 
สื่อความหมายตรง
กับเนื้อหา 

ใช้ค าศัพท์ 
สื่อความหมาย
ตรงกับเนื้อหาเป็น
ส่วนใหญ ่

ใช้ค าศัพท์ 
สื่อความหมาย 
ไม่ตรงกับเนื้อหา
บ้าง 

ใช้ค าศัพท์ 
สื่อความหมาย 
ไม่ตรงกับเนื้อหา
เป็นจ านวนมาก 

2 8 

การใช้ภาษา ตัวสะกดและ
ไวยากรณ ์
มีความถูกต้อง
สมบูรณ์  
อ่านเข้าใจง่าย 

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ ์
ผิด 1-2 จุด  
เป็นส่วนใหญ่ แต่
อ่านแล้ว     ไม่
เข้าใจบางแห่ง 

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ ์
ผิด 3-5 จุด  
อ่านแล้ว 
ไม่เข้าใจ 
หลายแห่ง 

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ ์
ผิดมากกว่า 5 จุด 
อ่านแล้ว 
ไม่เข้าใจ 
เป็นส่วนมาก 

2 8 

เนื้อหา เขียนอธิบาย
เนื้อหา 
ได้ตรงประเด็นและ
ครบถ้วน 

เขียนอธิบาย
เนื้อหา 
ได้ค่อนข้าง 
ตรงประเด็น 
และครบถ้วน 

เขียนอธิบาย
เนื้อหา 
ได้พอเข้าใจ  

เขียนอธิบาย
เนื้อหา 
ไม่ครบและ 
ไม่ตรงประเด็น 

2 8 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
20-24 ดีมาก 
16-19 ด ี
12-15 พอใช้ 

ต่ ากว่า 12 ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

 

 

 

แบบประเมินการแสดงบทสนทนา/บทบาทสมมติ 
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๑๓๑ 

 

 

 

 

เกณฑ์ประเมินการแสดงบทสนทนา/บทบาทสมมติ 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน น้ าหนัก
ความส าคัญ 

คะแนน 
รวม ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

การมีส่วนร่วม 
ในการเตรยีมตัวและ
การน าเสนอ 

เต็มใจและสนใจใน
การท างานกลุ่ม
และในการ
น าเสนอเสมอ 

เต็มใจและสนใจ
ในการท างานกลุ่ม
และในการ
น าเสนอ 
เป็นส่วนใหญ ่

เต็มใจและสนใจ
ในการท างานกลุ่ม
และในการ
น าเสนอ 
เป็นบางเวลา 

เต็มใจและสนใจใน
การท างานกลุ่ม
และในการ
น าเสนอน้อยมาก 

2 8 

การแสดงบทบาท สื่อสารความรูส้ึก 
สถานการณ์ และ
แรงจูงใจของ 
ตัวละครได ้
อย่างน่าเชื่อถือ 

สื่อสารความรู้สึก 
สถานการณ์ และ
แรงจูงใจของ 
ตัวละครได้ด ี

สื่อสารความรู้สึก 
สถานการณ์ และ
แรงจูงใจของ 
ตัวละครได้พอใช้ 

สื่อสารความรู้สึก
สถานการณ์ และ
แรงจูงใจของ 
ตัวละครได้น้อย 

2 8 

ความถูกต้องของ
เนื้อหา สาระ 
ความรู ้

เนื้อหาสาระ
ถูกต้องครบถ้วน 

เนื้อหาสาระ
ถูกต้อง 
เป็นส่วนมาก 

เนื้อหาสาระ
ถูกต้องพอใช้ 

เนื้อหาสาระ
ถูกต้อง 
เป็นส่วนน้อย 

2 8 

การใช้อวัจนภาษา 
(น้ าเสียง ท่าทาง 
สายตา อุปกรณ์
ประกอบฉาก เครื่อง
แต่งกาย) 

มีการใช้ 
อวัจนภาษา
หลากหลาย      
น่าประทับใจใน
เกณฑ์ที่น่ายกย่อง 

มีการใช้ 
อวัจนภาษา
หลากหลาย 
อยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

มีการใช้ 
อวัจนภาษา
หลากหลายพอใช้
อยู่ในเกณฑ ์
ที่ยอมรับได ้

มีการใช้ 
อวัจนภาษา 
ไม่หลากหลาย 
อยู่ในเกณฑ ์
ที่ต้องปรับปรุง 

2 8 

จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์

เป็นผลงานท่ีดึงดูด
ความสนใจ 
แปลกใหม่ และ 
คิดขึ้นเอง 
สอดคล้องกับเรื่อง
ที่ก าหนด 

เป็นผลงานท่ี
ดึงดูดความสนใจ 
แปลกใหม ่
สอดคล้องกับเรื่อง
ที่ก าหนดแต่
บางส่วนเหมือน
ตัวอย่าง 

เป็นผลงานท่ี
ปรับปรุงเล็กน้อย 
จากตัวอย่าง 

เป็นผลงานท่ี
เหมือนตัวอย่าง 

1 4 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

30-36 ดีมาก 
24-29 ด ี
18-23 พอใช้ 

ต่ ากว่า 18 ปรับปรุง 
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แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
 

 
ที ่
 

ชื่อ - นามสกุล 

กา
รอ

อก
เส

ียง
 

กา
รใ

ช้น้
 าเส

ยีง
แล

ะ
ท า

นอ
งเส

ียง
 

คว
าม

คล
่อง

แค
ล่ว

ใน
กา

ร
อ่า

น 

ภา
ษา

กา
ยห

รือ
ภา

ษา
ท่า

ทา
ง 

 รว
ม 

 
หมายเหตุ 

 

8 8 8 4  28 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

 

 

 

เกณฑ์ประเมินการอ่านออกเสียง 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน น้ าหนัก
ความส าคัญ 

คะแนน 
รวม ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

การออกเสียง อ่านเสียงดังฟังชัด 
สม่ าเสมอ และ 
ไม่มีการออกเสียง
ค าผิดเลย 

อ่านเสียงดังฟังชัด 
เกือบตลอดเวลา  
มีการออกเสยีง
ค าผิดเล็กน้อย
หรือ 1-2 ค า  

อ่านเสียงดังฟังชัด
เป็นส่วนใหญ่   
มีการออกเสยีง
ค าผิด 3-5 ค า 

อ่านเสียงเบา  
ไม่ชัดเจน ยากแก่
การเข้าใจ และมี
การออกเสียงค าผิด 
5 ค าข้ึนไป 

2 8 

การใช้น้ าเสียงและ
ท านองเสียง 

ใช้น้ าเสียงและ
ท่วงท านองในการ
อ่านเหมาะสมกับ
ข้อความที่อ่าน 

ใช้น้ าเสียงและ
ท่วงท านองในการ
อ่านเหมาะสมกับ
ข้อความทีอ่่านเป็น
ส่วนใหญ ่

ใช้น้ าเสียงและ
ท่วงท านองในการ
อ่านเหมาะสมกับ
ข้อความทีอ่่าน
พอใช้ 

ใช้น้ าเสียงและ
ท่วงท านองในการ
อ่านไม่เหมาะสมกับ
ข้อความทีอ่่าน 

2 8 

ความคล่องแคล่ว
ในการอ่าน 

อ่านได้อย่างต่อเนื่อง 
มีจังหวะ และเว้น
วรรคตอนในการ
อ่านได ้
อย่างถูกต้อง  

อ่านได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีจังหวะ 
เป็นส่วนใหญ่   
มีติดขัดหรือ 
เว้นช่วงเล็กน้อย   

หยุดชะงัก 
เป็นบางครั้ง 
อ่านมีจังหวะ
พอใช้ 
 

อ่านเป็นค า ๆ  
ไม่ต่อเนื่อง และ
หยุดชะงัก 
หลายครั้ง ท าให้
ยากต่อการตดิตาม 

2 8 

ภาษากายหรือ
ภาษาท่าทาง 

จับหนังสือถูกวิธี 
และไม่ถือหนังสือ
บังหน้าเวลาอ่าน 

จับหนังสือถูกวิธี 
แต่ถือหนังสือ 
บังหน้า 
เป็นบางครั้ง 

จับหนงัสือถูกวิธี            
แต่ถือหนังสือ 
บังหน้า           
เป็นส่วนใหญ ่

จับหนังสือ 
ไม่ถูกวิธี และถือ
หนังสือบังหน้า
ตลอดเวลาที่อ่าน  

1 4 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
24-28 ดีมาก 
19-23 ด ี
14-18 พอใช้ 

ต่ ากว่า 14 ปรับปรุง 
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๑๓๕ 

 

 

 

 

เกณฑ์ประเมินชิ้นงาน 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน น้ าหนัก
ความส าคัญ 

คะแนน 
รวม ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

 รูปแบบชิ้นงาน - รูปแบบชิ้นงาน 
  ถูกต้องตาม 
  ท่ีก าหนด 
- รูปแบบแปลก 
  ใหม่ น่าสนใจ 
- มีขนาด  
  เหมาะสม 
- รูปภาพมีสีสัน 
  สวยงาม 
- รูปภาพ       
  สัมพันธ์กับ
เนื้อหา 

- รูปแบบชิ้นงาน 
  ถูกต้องตาม 
  ท่ีก าหนด 
- มีขนาด 
  เหมาะสม 
- รูปภาพมีสีสัน 
  สวยงาม 
- รปูภาพ 
  สัมพันธ์กับ 
  เนื้อหา 

- รูปแบบชิ้นงาน 
  ถูกต้องตาม 
  ท่ีก าหนด 
- รูปภาพ   
  สัมพันธ์กับ 
  เนื้อหา 

- รูปแบบชิ้นงาน 
  ไม่ตรงตาม 
  ท่ีก าหนด 
- รูปภาพ     
  ไม่สัมพันธ์  
  กับเนื้อหา 

2 8 

การใช้ภาษา 
 

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ์ 
มีความถูกต้อง
สมบูรณ์  
อ่านแล้วเข้าใจ
ท้ังหมด 

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ์ 
ผิด 1-2 จุด  
เป็นส่วนใหญ่  
แต่อ่านแล้ว     
ไม่เข้าใจบางแห่ง 

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ์ 
ผิด 3-5 จุด  
อ่านแล้ว 
ไม่เข้าใจ 
หลายแห่ง  

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ์ 
ผิดมากกว่า 5 
จุด  อ่านแล้ว 
ไม่เข้าใจ 
เป็นส่วนมาก 

2 8 

เนื้อหา  เขียนอธิบาย
เนื้อหาได้ 
ตรงประเด็น 
และครบถ้วน 

เขียนอธิบาย
เนื้อหาได้ 
ค่อนข้าง 
ตรงประเด็น 
และครบถ้วน 

เขียนอธิบาย
เนื้อหาได้ 
พอเข้าใจ  

เขียนอธิบาย
เนื้อหาไม่ครบ
และไม่ตรง
ประเด็น 

2 8 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
20-24 ดีมาก 
16-19 ดี 
12-15 พอใช ้

ต่ ากวา่ 12 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

 

 

 

 

แบบประเมินการส ารวจ/ค้นคว้าข้อมูล 
 

 
ที ่
 

ชื่อ - นามสกุล 

กา
รค

้นค
ว้า

/ร
รว

บร
วม

ข้อ
มูล

 

กา
รส

รุป
คว

าม
รู้ท

ี่ได
้จา

ก
กา

รเก
็บร

วบ
รว

มข
้อม

ูล 

คว
าม

ถูก
ต้อ

งข
อง

ภา
ษา

 

กา
รน

 าเส
นอ

  

รว
ม 

 
หมายเหตุ 

 

8 8 8 8  32 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

 

 

 

เกณฑ์ประเมินการส ารวจ/ค้นคว้าข้อมูล 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน น้ าหนัก
ความส าคัญ 

คะแนน 
รวม ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

การค้นคว้า/
รวบรวมข้อมลู 
 

ค้นคว้า/เก็บ
รวบรวมข้อมลู
ครบถ้วน          
ทุกประเด็น  
(ใช้โครงสร้าง
ภาษาที่ก าหนด
อย่างสม่ าเสมอ) 

ค้นคว้า/เก็บ
รวบรวมขอ้มลู 
ค่อนข้าง
ครบถ้วน              
(ใช้โครงสร้าง
ภาษาที่ก าหนด
ค่อนข้าง
สม่ าเสมอ) 

ค้นคว้า/เก็บ
รวบรวมข้อมลู
ไม่ค่อยครบถ้วน           
(ใช้โครงสร้าง
ภาษาที่ก าหนด 
ไม่ค่อย
สม่ าเสมอ) 

ค้นคว้า/เก็บ
รวบรวมข้อมลู 
ไม่ครบถ้วน 
(ใช้โครงสร้าง
ภาษาที่ก าหนด 
ไม่สม่ าเสมอ) 

2 8 

การสรุปความรู ้
ที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

สรุปความรู้
ตรงตาม
จุดประสงค์
ของช้ินงาน 
อย่างละเอียด 
ครบถ้วนดีมาก 

สรุปความรู้
ตรงตาม
จุดประสงค์
ของช้ินงาน
ค่อนข้าง
ละเอียด 

สรุปความรู้
ตรงตาม
จุดประสงค์
ของช้ินงาน              
แต่ไมล่ะเอยีด 

สรุปความรู ้
ไม่ตรง
จุดประสงค์
ของช้ินงาน 

2 8 

ความถูกต้อง 
ของภาษา 

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ ์
มีความถูกต้อง
สมบูรณ์  
อ่านเข้าใจง่าย  

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ ์
ผิด 1-2 จุด 
อ่านเข้าใจง่าย 

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ ์
ผิด 3-4 จุด  

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ ์
ผิด 5 จดุขึ้น
ไป 

2 8 

การน าเสนอ พูด/เขียน
น าเสนอ 
ได้ชัดเจน 
ครบถ้วน และ
น่าสนใจ 
 

พูด/เขียน
น าเสนอ 
ได้ค่อนข้าง
ชัดเจน 
ครบถ้วน  
และน่าสนใจ 

พูด/เขียน
น าเสนอ 
ได้ครบถ้วน 
แต่ขาดความ
น่าสนใจ   

พูด/เขียน
น าเสนอ 
ไม่ครบถ้วน 

2 8 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

27-32 ดีมาก 

21-26 ด ี

16-20 พอใช้ 

ต่ ากว่า 16 ปรับปรุง 
 

 
 
 
 



๑๓๘ 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ .............    จ านวน ......... ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชั่วโมงที่ ............                                         วัน ............ เดือน ..................... พ.ศ. ......... 

 

ล าดั
บที ่

 

ชื่อ-สกลุ 

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและชิ้นงาน 

รวม
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

ข้อสังเกตอื่น ๆ   ................................................................................................................................................................................................                   
.......................................................................................................................................................................................................... 

         ลงชื่อ ............................................ ผู้ประเมิน                           
               (.................................................) 
         ......................../...................../.................... 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
3  คะแนน = ปฏิบัติสม่ าเสมอ 9-12 คะแนน = ดี 
2  คะแนน = ปฏิบัติบางครั้ง 5-8 คะแนน = พอใช้ 
1  คะแนน = ปฏิบัติน้อยครั้ง 1-4 คะแนน = ปรับปรุง 

 
 
 
 



๑๓๙ 

 

 

 

 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 
นิยาม 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปน็พลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาตไิทย ศรัทธา 
ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย ์

ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์คือ ผู้ทีม่ีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคค ีปรองดอง ภูมิใจ 
เชิดชูความเป็นชาตไิทย ปฏิบัตตินตามหลักศาสนาทีต่นนับถือ และแสดงความจงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
ตัวชี้วัด 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 

 1.2 ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย 

 1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

 1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี ้
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้ วิธีการประเมิน 

1.1  เป็นพลเมืองดี 
 ของชาติ 

1.1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 

1.1.2  ปฏิบตัิตนตามสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองดีของชาติ 
1.1.3  มีความสามัคคี ปรองดอง 

-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 

1.2  ธ ารงไว้ซ่ึงความ
เป็นชาติไทย 

 

1.2.1  เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนนุกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี 
ปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชน และสังคม 

1.2.2  หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาตไิทย 

-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 

1.3  ศรัทธา ยึดมั่น 
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา 

1.3.1  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.3.2  ปฏิบตัิตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.3.3  เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 

1.4  เคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหา-
กษัตริย ์

1.4.1  เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

1.4.2  แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธคิุณของ
พระมหากษตัริย ์

1.4.3  แสดงออกซึ่งความจงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษตัริย์ 

-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น) 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
1.1.1  ยืนตรงเคารพธง

ชาติ ร้องเพลงชาติ 
และอธิบาย
ความหมายของเพลง
ชาติได้ถูกต้อง 

1.1.2  ปฏิบตัิตนตามสิทธิ
และหน้าท่ีพลเมืองดี
ของชาติ 

1.1.3  มีความสามัคคี 
ปรองดอง   

ไม่ยืนตรงเคารพ 
ธงชาติ 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง-
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าท่ีของ
นักเรียน ให้ความ
ร่วมมือร่วมใจในการ
ท ากิจกรรมกับ
สมาชิกในช้ันเรียน 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง-
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าท่ีของ
นักเรียน ให้ความ
ร่วมมือร่วมใจในการ
ท ากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง-
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าท่ีของ
พลเมืองดี ให้ความ
ร่วมมือร่วมใจในการ
ท ากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน
และชุมชน 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.2  ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
1.2.1  เข้าร่วม ส่งเสริม  

สนับสนุนกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี 
ปรองดองที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

1.2.2  หวงแหน ปกป้อง  
ยกย่องความเป็น  
ชาติไทย 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคค ี

เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี 
ปรองดอง และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี   
ปรองดอง และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี  
ปรองดอง และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน  
และสังคม ช่ืนชม
ความเป็นชาตไิทย 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.3  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
1.3.1  เข้าร่วมกิจกรรม

ทางศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

1.3.2  ปฏิบตัิตนตามหลัก
ของศาสนาท่ีตน   
นับถือ 

1.3.3  เป็นแบบอย่างท่ีดี
ของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาท่ีตน 
นับถือ 

เข้าร่วมกิจกรรม                 
ทางศาสนาท่ีตน 
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส 

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีตน 
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ 

เข้าร่วมกิจกรรม             
ทางศาสนาท่ีตน 
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ เป็น
แบบอย่างท่ีดีของ 
ศาสนิกชน 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
 



๑๔๑ 

 

 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
1.4.1  เข้าร่วมและมีส่วน-

ร่วมในการจดั
กิจกรรมที่เกีย่วกับ
สถาบันพระมหา-
กษัตริย ์

1.4.2  แสดงความส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริย ์

1.4.3  แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหา-กษัตริย ์

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น  
 

เข้าร่วมกิจกรรมและ
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกีย่วกับ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น  
ช่ืนชมในพระราช-
กรณียกิจ พระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษตัริย ์
และพระราชวงศ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 

 

 

 

ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 
นิยาม 

ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและ
ผู้อื่น ท้ังทางกาย วาจา ใจ 

ผู้ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต คือ ผู้ทีป่ระพฤติตรงตามความเป็นจริงท้ังทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกต้องใน
การด าเนินชีวิต มคีวามละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผดิ 
 
ตัวชี้วัด 2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา  ใจ 

 2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา  ใจ 
 
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี ้
 

ตัวชี้วัด พฤตกิรรมบ่งชี ้ วิธีการประเมิน 
2.1  ประพฤติตรงตาม

ความเป็นจริงต่อ
ตนเองท้ังทางกาย 
วาจา ใจ 

2.1.1  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
2.1.2  ปฏิบตัิตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรง

กลัวต่อการกระท าผดิ 
2.1.3  ปฏิบตัิตามค ามั่นสัญญา 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 

2.2  ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อ
ผู้อื่นทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 

2.2.1  ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
2.2.2  ปฏิบตัิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
2.2.3  ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น) 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
2.1.1  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

และเป็นจริง 
2.1.2  ปฏิบตัิตนโดย

ค านึงถึงความถูกต้อง 
ละอาย และเกรง
กลัวต่อการกระท า
ผิด 

2.1.3  ปฏิบตัิตามค ามั่น
สัญญา 

ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้อง ท า
ตามสญัญาทีต่นให้
ไว้กับเพื่อน พ่อแม่  
หรือผู้ปกครอง และ
ครู  

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้อง 
ละอายและเกรงกลัว
ที่จะท าความผดิ ท า
ตามสญัญาทีต่นให้
ไว้กับเพื่อน พ่อแม่ 
หรือผู้ปกครอง และ
ครู  
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้อง 
ละอายและเกรงกลัว
ที่จะท าความผดิ ท า
ตามสญัญาทีต่นให้
ไว้กับเพื่อน พอ่แม่ 
หรือผู้ปกครอง และ
ครู เป็นแบบอย่างท่ี
ดีด้านความซื่อสัตย ์

 
ตัวชี้วัดที่  2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
2.2.1  ไม่ถือเอาสิ่งของ

หรือผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตนเอง 

2.2.2  ปฏิบตัิตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง 

2.2.3  ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

น าสิ่งของของผู้อื่น
มาเป็นของตนเอง 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่น 
มาเป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่น 
มาเป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง  
ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่น 
มาเป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง  
ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง  
และเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีแก่เพ่ือนด้าน
ความซื่อสัตย์     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 

 

 

 

 

ข้อที่ 3 มีวินัย 
นิยาม 

มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบยีบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม 

ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสงัคมเป็นปกติวิสยั ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อืน่ 

 
ตัวชี้วัด 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี ้
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้ วิธีการประเมิน 
3.1  ปฏิบัติตาม

ข้อตกลง  กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ  ข้อบังคับ
ของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 

3.1.1  ปฏิบตัิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 ของครอบครัว โรงเรยีน และสังคม ไมล่ะเมิดสิทธิของผู้อื่น     
3.1.2  ตรงต่อเวลาในการปฏิบัตกิิจกรรมต่าง ๆ                         

ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการท างาน   

-  สังเกตพฤติกรรม 
 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น) 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
3.1.1  ปฏิบตัิตนตาม

ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ขอ้บังคับ
ของครอบครัว  
โรงเรียน และสังคม 
ไม่ละเมดิสิทธิของ
ผู้อื่น     

3.1.2  ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง 
ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบใน
การท างาน   

ไม่ปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบยีบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบยีบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการ
ท างาน    
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบยีบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม ไมล่ะเมิด
สิทธิของผู้อื่น ตรง
ต่อเวลา               
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ            
ในชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบ 
ในการท างาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 

 

 

 

ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ 
นิยาม 

ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะทีแ่สดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรยีน    

ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุป
เป็นองค์ความรู้ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถ่ายทอด  เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวชี้วัด 4.1 ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูต่้างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ 

  อย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ใน 

  ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี ้
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้ วิธีการประเมิน 
4.1  ต้ังใจ เพียร

พยายามในการ
เรียนและ     เข้า
ร่วมกจิกรรม     
การเรียนรู ้

4.1.1  ตั้งใจเรยีน 
4.1.2  เอาใจใส่และมคีวามเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
4.1.3  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ 
  

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 

4.2  แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
และสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหาความรูจ้ากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์      
สื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ แหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู้ สรุป
เป็นองค์ความรู ้

4.2.3 แลกเปลีย่นความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-  สังเกตพฤติกรรม 
 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น) 
ตัวชี้วัดที่ 4.1  ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
4.1.1  ตั้งใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมีความ

เพียรพยายามในการ
เรียนรู้ 

4.1.3  สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ  

ไม่ต้ังใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มีส่วน-
ร่วมในการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  เป็น
บางคร้ัง 
 
 

เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ 
และมีความเพียร-
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วม 
ในการเรียนรู้ และ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้ต่าง ๆ 
บ่อยคร้ัง    
 

เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ 
และมีความเพียร-
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วม 
ในการเรียนรู้ และ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้ต่าง ๆ  
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม 
 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์    
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ    
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือก 
ใช้สื่อไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

4.2.2  บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ ตรวจสอบ
จากสิ่งทีเ่รียนรู้ สรุป
เป็นองค์ความรู้ 

4.2.3  แลกเปล่ียนความรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ไม่ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้ 

ศึกษาค้นคว้า         
หาความรู้จากหนังสอื 
เอกสาร สิ่งพิมพ์   
สื่อเทคโนโลยี  แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สือ่ได้อย่าง
เหมาะสม  
มีการบันทกึความรู้ 
 

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์   
ส่ือเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้สือ่ได้
อย่างเหมาะสม มี
การบันทกึความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป   
เป็นองค์ความรู้ และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อื่นได้   

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สือ่ได้อย่าง
เหมาะสม  
มีการบันทกึความรู้  
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
เป็นองค์ความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 

 

 

 

 

ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 
นิยาม 

อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และปรับตัวเพือ่อยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 

ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มเีหตผุล รอบคอบ ระมดัระวัง อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นด้วยความ
รับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เหน็คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสีย่งและพรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง 
 
ตัวชี้วัด 5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

 5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี ้
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้ วิธีการประเมิน 
5.1  ด าเนินชีวิตอย่าง

พอประมาณ   
 มีเหตุผล รอบคอบ             

มีคุณธรรม 

5.1.1  ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ 
อย่างประหยดั คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้ง
การใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

5.1.2  ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยดั คุ้มค่า และเก็บ
รักษาดูแลอยา่งด ี

5.1.3  ปฏิบตัิตนและตดัสินใจด้วยความรอบคอบ มเีหตผุล 
5.1.4  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไมท่ าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้

อภัยเมื่อผู้อื่นกระท าผิดพลาด 

-  สังเกตพฤติกรรม 
 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 

5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ี
ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

5.2.1  วางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวัน
บนพ้ืนฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

5.2.2  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น) 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
5.1.1   ใช้ทรัพย์สินของ

ตนเอง เช่น เงิน 
สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ 
อย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี รวมท้ังการใช้
เวลาอย่างเหมาะสม 

5.1.2   ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า  และ
เก็บรักษาดูแลอย่างดี 

5.1.3   ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล 

5.1.4   ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน พร้อมให้
อภัยเมื่อผู้อื่นกระท า
ผิดพลาด 

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่าง 
ไม่ประหยัด 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า  
เก็บรักษาดูแล 
อย่างดี ตัดสินใจ  
อย่างรอบคอบ  
มีเหตุผล 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า  
เก็บรักษาดูแลอย่างดี 
ตัดสินใจอย่าง
รอบคอบ มีเหตุผล  
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
และไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า  
เก็บรักษาดูแลอย่างดี 
ตัดสินใจอย่าง
รอบคอบ มีเหตุผล                          
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่
ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
และให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระท าผิดพลาด 

 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
5.2.1   วางแผนการเรียน  

การท างาน และการใช้
ชีวิตประจ าวันบน
พื้นฐานของความรู้  
ข้อมูล ข่าวสาร 

5.2.2   รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม  
ยอมรับและปรับตัว  
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

ไม่วางแผนการเรียน
และการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารในการ 
วางแผนการเรียน        
การท างาน และใช้         
ในชีวิตประจ าวัน                       
รับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของครอบครัว ชุมชน 
และสภาพแวดล้อม 
 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารในการ 
วางแผนการเรียน        
การท างาน และใช้             
ในชีวิตประจ าวัน               
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารในการ 
วางแผนการเรียน                
การท างาน และใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน  
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม สภาพแวดล้อม   
และปรับตัวอยู่ร่วม 
กับผู้อื่นได้ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

 

 

 

 

 
ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 

นิยาม 

มุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าท่ีการงาน ด้วยความเพยีร
พยายาม อดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ผู้ที่มุ่งมั่นในการท างาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมายดว้ยความเพียรพยายาม 
ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจในการปฏบิัติกิจกรรมต่างๆ ใหส้ าเร็จลลุ่วง ตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจใน
ผลงาน 

ตัวชี้วัด 6.1 ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีการงาน 

 6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี ้
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้ วิธีการประเมิน 
6.1  ต้ังใจและ

รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

       การงาน 

6.1.1  เอาใจใสต่่อการปฏิบตัิหนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
6.1.2  ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ  
6.1.3  ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 

6.2  ท างานด้วยความ
เพียรพยายามและ 
อดทน เพ่ือให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

6.2.1  ทุ่มเทท างาน อดทน ไมย่อ่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค   
ในการท างาน 

6.2.2  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 
6.2.3  ช่ืนชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น) 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีการงาน 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
6.1.1  เอาใจใสต่่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย  

6.1.2  ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ท างานให้ส าเร็จ  

6.1.3  ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ด้วยตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่
การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็  
 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานให้
ดีขึ้น    
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเรจ็ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานให้
ดีขึ้นด้วยตนเอง  

 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
6.2.1  ทุ่มเทท างาน 

อดทน ไม่ย่อท้อ ต่อ
ปัญหาและอุปสรรค
ในการท างาน  

6.2.2  พยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการ
ท างานให้ส าเร็จ  

6.2.3  ช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน อดทน   
ในการท างาน 

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน 
พยายามให้งาน
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย  

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน  
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
ในการท างาน 
พยายามให้งาน
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
ช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
 

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน  
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา 
อุปสรรคในการ
ท างาน ให้งาน
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่
ก าหนด ช่ืนชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

 

 

 

 

ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย 
นิยาม 

รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภมูิใจ เห็นคุณคา่ ร่วมอนุรักษ์  
สืบทอดภูมิปญัญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภมูิใจ เห็นคณุค่า ช่ืนชม มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์  
สืบทอด เผยแพร่ภมูิปัญญาไทย ขนบธรรมเนยีมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที      ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ตัวชี้วัด 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

 7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี ้
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้ วิธีการประเมิน 
7.1  ภาคภูมิใจใน                   

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย และ
มีความกตัญญู
กตเวที 

7.1.1  แต่งกายและมมีารยาทงดงามแบบไทย มสีัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ 

7.1.2  ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 

7.1.3  ชักชวน แนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 

7.2  เห็นคุณค่าและ                   
ใช้ภาษาไทย                    
ในการสื่อสารได้              
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

7.2.1  ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

7.2.2  ชักชวน แนะน าให้ผู้อื่นเหน็คุณค่าของการใช้ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง 

-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 
 

7.3  อนุรักษ์และสืบ
ทอด   

 ภูมิปัญญาไทย 

7.3.1  น าภมูิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
7.3.2  ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 
7.3.3  แนะน า มสี่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น) 
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
7.1.1  แต่งกายและมี

มารยาทงดงามแบบ
ไทย มีสมัมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ 

7.1.2  ร่วมกิจกรรมท่ี
เกี่ยวขอ้งกับ
ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 

7.1.3  ชักชวน แนะน าให้
ผู้อื่นปฏิบัตติาม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 

ไม่มสีัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ ่

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย             
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อ 
ผู้มีพระคุณ และ 
แต่งกายแบบไทย  
เข้าร่วมหรือมีส่วน-
ร่วมในกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย             
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อ 
ผู้มีพระคุณ และแต่ง
กายแบบไทยด้วย
ความภาคภูมิใจ เข้า
ร่วมหรือมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวที 
ต่อผู้มีพระคณุ  
แต่งกายแบบไทย
ด้วยความภาคภมูิใจ 
เข้าร่วมหรือมีส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย  
ชักชวน แนะน า
เพื่อนและคนอ่ืน
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย 

 
ตัวชี้วัดที่ 7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
7.2.1  ใช้ภาษาไทยและ 

เลขไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

7.2.2  ชักชวน แนะน าให้
ผู้อื่นเห็นคณุค่าของ
การใช้ภาษาไทย         
ที่ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้ภาษาไทย 
อย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย                 
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม และ
แนะน าให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย                  
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม แนะน า 
ชักชวนให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย              
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม แนะน า 
ชักชวนให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยท่ีถูกต้อง
เป็นประจ า เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
7.3.1  น าภมูิปัญญาไทย  

มาใช้ให้เหมาะสมใน
วิถีชีวิต 

7.3.2  ร่วมกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับ           
ภูมิปัญญาไทย 

7.3.3  แนะน า มสี่วนร่วม 
ในการสืบทอด                     
ภูมิปัญญาไทย 

ไม่สนใจภูมิปญัญา-
ไทย 

สืบค้นภูมปิัญญา-
ไทยท่ีใช้ในท้องถิ่น             
เข้าร่วมและชักชวน
คนในครอบครัวหรือ
เพื่อนเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับภูมิปัญญาไทย 
ใช้ภูมิปัญญาไทย 
ในชีวิตประจ าวัน   

สืบค้นภูมปิัญญา-
ไทยท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 
เข้าร่วมและชักชวน
คนในครอบครัว 
เพื่อน และผู้อื่นเข้า
ร่วม กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย ใช้และ
แนะน าให้เพื่อนใช้
ภูมิปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 

สืบค้นภูมปิัญญา-
ไทย เข้าร่วมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน 
และผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับภูมิปัญญาไทย 
ใช้และแนะน า       
ให้เพื่อนใช้                 
ภูมิปัญญาไทย            
ในชีวิตประจ าวัน 
และมสี่วนร่วม 
ในการสืบทอด                 
ภูมิปัญญาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 

 

 

 

ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ 
นิยาม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์        ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 

ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มลีักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือ
ร่วมสร้างสรรคส์ิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวัง      สิ่งตอบแทน 
 
ตัวชี้วัด 8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 

 8.2 เข้าร่วมกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี ้
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้ วิธีการประเมิน 
8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย

ความเต็มใจและ   
พึงพอใจ  โดยไม่
หวังผลตอบแทน 

8.1.1  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครทู างานด้วยความเต็มใจ 
8.1.2  อาสาท างานใหผู้้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และ

ก าลังสติปญัญา โดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหา

หรือสรา้งความสุขให้กับผู้อื่น 

-  สังเกตพฤติกรรม 
-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 

8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

8.2.1  ดูแล รักษาสาธารณสมบัตแิละสิ่งแวดล้อมด้วยความ      
เต็มใจ 

8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปญัหาหรือร่วมสร้างสิ่งท่ีดีงาม
ของส่วนรวม ตามสถานการณ์ที่เกดิขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 
 
-  สังเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น) 
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
8.1.1  ช่วยพอ่แม่ 

ผู้ปกครอง ครูท างาน
ด้วย                   
ความเต็มใจ     

8.1.2  อาสาท างานให้ผู้อื่น
ด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลัง 
สติปัญญา โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สิน และอื่น ๆ 
และช่วยแก้ปัญหา  
หรือสร้างความสขุ
ให้กับผู้อื่น 

ไม่ช่วยเหลอืพอ่แม่ 
ผู้ปกครอง และครู 

ช่วยพอ่แม่ 
ผู้ปกครอง และครู
ท างาน อาสาท างาน  
และแบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
 

ช่วยพอ่แม่ 
ผู้ปกครอง และครู
ท างาน อาสาท างาน 
ช่วยคิด ช่วยท า และ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

ช่วยพอ่แม่ 
ผู้ปกครอง และครู
ท างาน อาสาท างาน 
ช่วยคิด ช่วยท า 
แบ่งปันสิ่งของ และ
ช่วยแก้ปัญหาให้ผูอ้ื่น
ด้วยความเต็มใจ 

 
ตัวชี้วัดที่ 8.2 เข้าร่วมกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
8.2.1  ดูแล รักษา               

สาธารณสมบัติ         
และสิ่งแวดล้อม            
ด้วยความเต็มใจ 

8.2.2  เข้ารว่มกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

8.2.3  เข้ารว่มกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหา หรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวม ตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ไม่สนใจดูแล รักษา 
ทรัพย์สมบัติและ 
สิ่งแวดลอ้มของ
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย์-
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมเพือ่สังคม
และสาธารณ-
ประโยชน์ของ
โรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์-
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน  
เข้าร่วมกิจกรรม 
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์-
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน  
เข้าร่วมกิจกรรม 
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนและ
ชุมชนด้วยความ 
เต็มใจ 

 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ชั้น .........................   
ปีการศึกษา ................................ 

  

ช่ือนักเรียน ..........................................................   เลขประจ าตัว ..........................   เลขท่ี ............... 
 

ข้อที ่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

สรุป ไม่
ผ่าน 
(0) 

ผ่าน 
(1) 

ดี 
(2) 

ดี
เย่ียม 
(3) 

ไม่
ผ่าน 
(0) 

ผ่าน 
(1) 

ดี 
(2) 

ดี
เย่ียม 
(3) 

1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์          
2 ซื่อสัตยส์ุจรติ          
3 มีวินัย          
4 ใฝ่เรียนรู ้          
5 อยู่อย่างพอเพียง          
6 มุ่งมั่นในการท างาน          
7 รักความเป็นไทย          
8 มีจิตสาธารณะ          

สรุป          
 
ผลการตัดสินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

❑  0  ไมผ่่าน ❑  1  ผ่าน ❑  2  ดี ❑  3  ดีเยี่ยม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรได้รับการพัฒนา 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ) ........................................................... 
          (.........................................................) 

              ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๙ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๖๐ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
 

รายวิชาภาษาจีน                 รหัสวิชา จ ๒๓๒๐๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓             รายวิชาเพิ่มเติม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ 垃圾               เรื่อง 增值垃圾的方法 
ผู้สอน นายอรรถพล วิรุณพันธ ์                                     จ านวน ๑ ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
บูรณาการ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   วิถีพุทธ    DLIT  Active Learning 

   
๑.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด ต ๔.๑ ต.๓/๑ ใช้ภาษาจีนเพ่ือรวบรวม ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งใกล้ตัว 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมโลก 
ตัวชี้วัด ต ๔.๒ ต.๓/๑ ใช้ภาษาจีนเพ่ือรวบรวม ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งใกล้ตัว 

 
๒.สาระการเรียนรู ้
 การน าขยะมาเพ่ิมมูลค่า เป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจ านวนขยะที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ขยะเหลือใช้
จ านวนมากเหล่านี้ หากน ามาใช้ประโยชน์ให้เกิดข้ึน นอกจากเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว อีกด้านหนึ่งยังส่งเสริม
แนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามยุทธศาสตร์ส าคัญของภาครัฐ 

๓.สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

          ในแต่ละปี จะเห็นว่าการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะ ทั้งมูลฝอยจากชุมชนและจากโรงงานอุตสาหกรรม มีปริมาณ
ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักคงมาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และความต้องการในการบริโภคแต่
ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น กลับสวนทางกับแนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีปริมาณขยะตกค้างจ านวน
มาก รวมทั้งขยะและเศษวัสดุบางชนิดที่ไม่สามารถก าจัดได้ในระยะเวลาอันสั้น       มีต้นทุนการก าจัดสูงและเป็น
ต้นเหตุของสภาวะโลกร้อน เช่น ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ดังนั้นจึงต้องช่วยกันปลูกจิตส านึกให้กับคนในสังคมให้ร่วม
ตระหนักถึงสภาวะปัญหาที่เกิดขึ้น การเพ่ิมมูลค่าก็เป็นอีกหนึ่งแนวที่ทางสามารถลดปัญหาการจัดการขยะได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๔.๑ นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าขยะได้ (K) 
 ๔.๒ นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะ (S) 
 ๔.๓ นักเรียนมความใฝ่เรียนรู้ (A) 
 
 



๑๖๒ 

 

 

 

 

๕. ค าถามส าคัญ  
 นักเรียนคิดว่าการน าขยะมาสร้างมูลค่าสามารถท าอย่างไรได้บ้าง 
 
๖.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๖.๑ ใฝ่เรียนรู ้
 ๖.๒ มุ่งม่ันในการท างาน 
 
๗.ทักษะการคิด 
 ๗.๑ การคิดวิเคราะห์ 
 ๗.๒ การคิดสร้างสรรค์ 
 
๘.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๘.๑ ความสามารถในการคิด 
 ๘.๒ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
 
๙.กิจกรรมการเรียนการสอน 
ชั่วโมงที่ ๑-๒ 
 ๙.๑ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  - ครูเปิดวีดีทัศน์เรื่อง “แยกขยะผิดชีวิตเปลี่ยน” 
  - ให้นักเรียนตอบค าถามดังต่อไปนี้ 从这个视频可以知道什么？ 
 ๙.๒ ขั้นสอน 
  - ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม จากนั้นจึงแจกใบงานเรื่อง 增值垃圾的方法ที่ท าจาก 

  กระดาษรีไซเคิลกลุ่มละ 1 แผ่น ให้เขียนชื่อในกลุ่มสมาชิกไว้หลังกระดาษ 
  - จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มมารับใบความรู้ เรื่อง 增值垃圾的方法  

- ครูเริ่มสอนค าศัพท์ตามใบความรู้ 回收 การรีไซเคิล 衣服 เสื้อผ้า 塑料 พลาสติก 增   
  值 เพ่ิมมูลค่า 垃圾 ขยะ 减少垃圾ลดขยะ 家用设备 เครื่องใช้ในครัวเรือน 
- เล่นเกม “ขวดน้ านี้มีประโยชน์หลายอย่าง” โดยการร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆ ครูชี้ไปที่ใครให้ 
  คนนั้นร้องตอบแล้วบอกว่าสามารถน าขวดน้ าไปท าอะไรได้บ้าง โดยสามารถเปลี่ยนวัสดุที่ 
  ต้องการถามได้ 
- เมื่อเล่นเกมจบแล้ว ครูและนักเรียนจึงร่วมกันอภิปรายว่า การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขยะนั้น 
  สามารถแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองและสร้างความยั่งยืนให้กับคุณภาพชีวิตได้อย่างไร 
- นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าโดยใช้วัสดุรีไซเคิล 

 ๙.๓ ขั้นสรุป 
  - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระ เรื่อง 增值垃圾的方法  
 
๑๐.สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 - https://www.youtube.com/watch?v=b0lCwGzb-LM 
          - ใบความรู้เรื่อง 增值垃圾的方法 



๑๖๓ 

 

 

 

 

๑๑.ใบงาน/ชิ้นงาน 
 ใบงานเรื่อง 增值垃圾的方法 
 
๑๒.การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิม
มูลค่าขยะได้ (K) 
 

1.การตอบค าถามใน
แบบฝึกหัด 

1.แบบฝึกหัด  1.สามารถตอบค าถามใน
แบบฝึกหัดได้ถูกต้องตาม
หลักการ 80 % ขึ้นไป 

นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
ขยะ (P) 

2. ตรวจชิ้นงาน 2.แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

2.สามารถตอบค าถามในใบ
งานได้ 80 % ขึ้นไป 

นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (A) 3.สังเกตพฤติกรรมใน
การท าแบบฝึกหัด 

3.แบบประเมิน
พฤติกรรม 

3.นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ได้ 85% ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่อง  

             ที่ตรงกับระดับคะแนน 

  

 

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

ล าดับ  
ชื่อ-สกุล 

 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 

คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

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



๑๖๕ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให ้ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช้ 
ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 

 



๑๖๖ 

 

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน  ช่องที่

ตรงกับระดับคะแนน 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
ใฝ่เรียนรู้ 1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

มุ่งม่ันในการท างาน 1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     
2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

 

                                                                     

  ลงชื่อ ...................................................ผู้ประเมิน  
                                                                                         ................ /................ /................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
1๘ - ๒๐  ดีมาก 
๑๕ - ๑๗ ดี 
๑๑ - ๑๔ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 

 



๑๖๗ 

 

 

 

 

 

บนัทึกผลหลงัการสอน 
 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้  

1.1  ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
1.1.1  ด้านความรู้   (K)  
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
  
1.1.2  ด้านทักษะกระบวนการ  (S)   
............................................................................................................................. ............................................................
..................................................................................................................................................................  ......................
  
1.1.3  ด้านเจตคติ   (A)  
........................................................................................................ .................................................................................
............................................................................................................................. .................................... ....................... 
1.2  ปัญหา/อุปสรรค  
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................................................. ...................... 
1.3  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
.................................................................................. ............................................................................................ ...........
............................................................................................................................. ......................................................... 
          

     ลงชื่อ…………………………………………………….  ผู้สอน 
                                  (นายอรรถพล วิรุณพันธ์)                                                                   
               ………./……………./………… 
 
บันทึกความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………   
              

                                                                 ลงชือ่……………………………………………… 
                         (นายยรรยง วงค์ค าจันทร์) 
               ………./……………./………. 

 

 



๑๖๘ 

 

 

 

 

ใบความรู ้
เรื่อง 增值垃圾的方法 

 
 

การน าขยะมาเพิ่มมูลค่า เป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจ านวนขยะท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ขยะ
เหลือใช้จ านวนมากเหล่านี้ หากน ามาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้น นอกจากเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว อีก
ด้านหนึ่งยังส่งเสริมแนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามยุทธศาสตร์ส าคัญของภาครัฐ 

 

ค าศัพท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

回收 การรีไซเคลิ   垃圾 ขยะ  
 
衣服 เสื้อผ้า    减少垃圾ลดขยะ  
 
塑料 พลาสติก   家用设备 เครื่องใช้ในครัวเรือน 
 
增 值 เพิ่มมูลคา่  
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ใบงาน 
เรื่อง 增值垃圾的方法 

________________________________________________________ 
 

ค าชี้แจง : จงออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะที่ผสมผสานวัฒนธรรมจีนเพ่ือเพ่ิมน ามาเพ่ิมมูลค่า และตั้งชื่อผลงานการ
ออกแบบเป็นภาษาจีน 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
 

รายวิชา  ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ                 รหัสวิชา ง20251 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                        สาระเพ่ิมเติม 
หน่วย ความรู้สารสนเทศ            เรื่อง การเขียนรายงาน 
สอนโดย นางสาวอรวรรณ แพงภูงา                จ านวน 1  ชัว่โมง
บูรณาการ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   วิถีพุทธ    DLIT  Active Learning 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที1่ การด ารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน 

ง1.1 เขาใจการท างาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ  
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการท างานรวมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึก ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวช้ีวัด 

ง1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอน การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ง1.1 ม.3/2 ใช้ทักษะในการท างาน ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
ง1.1 ม.3/3 อภิปรายการท างาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ

สิ่งแวดล้อม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
1. ผลการเรียนรู้ 
          มีรู้และเข้าใจรูปแบบและส่วนประกอบของรายงานการศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. สาระส าคัญ 

การวางแผนการจัดท ารายงาน  เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการท ารายงาน  ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าโครงร่างเพ่ือรายงาน  โดยที่ผู้จัดท าควรวางแผนอย่างมีระบบ  ระเบียบ  เป็นขั้นตอน  เพ่ือให้สอดรับกับ
วัตถุประสงค์และเวลาในการจัดท า  เพ่ือให้รายงานมีความครบถ้วนและเกิดประโยชน์ต่อผู้รับรู้ข้อค้นพบนั้นอย่างดี
ที่สุด 
3. ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มีรู้และเข้าใจรูปแบบและส่วนประกอบของรายงานการศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.1  ด้านความรู้ (K) 
          นักเรียนสามารถบอกและอธิบายการวางแผนการจัดท ารายงานได้ 
 4.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

4.2.1  นักเรียนสามารถเขียนแผนผังเกี่ยวกับเรื่อง องค์ประกอบในการวางแผนได้ 
4.2.2  นักเรียนสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่อง การวางแผนการจัดท ารายงานได้ 
4.2.3  นักเรียนสามารถเขียนรายงานการเพ่ิมมูลค่าของขยะได้ 
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4.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
      ๔.3.1  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบ มีการใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่มม่ันในการท างานและมีจิต
สาธารณะ 
 
5. สมรรถนะท่ีส าคัญ 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2    ความสามารถในการคิด   
5.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา   
5.4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

6. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) 
 1.  ความหมาย และความส าคัญของการท ารายงาน 

2.  การวางแผนการจัดท ารายงานเรื่องการเพ่ิมมูลค่าขยะ 

 
7. ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน/การบูรณาการ 
 บูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย 
 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

   1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ทราบว่า  ในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการจัดท า
รายงาน 

  2.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การวางแผนการจัดท ารายงาน  จ านวน  10 ข้อ  ใช้เวลา 
ประมาณ 10 นาที  เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของแต่ละบุคคลในเรื่องที่จะเรียน   เสร็จแล้วให้น าแบบทดสอบก่อนเรียน
ส่งครู  

  3.  ครูเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาเรื่อง การวางแผนการจัดท ารายงาน  โดยครูน าตัวอย่างรายงานขึ้นมา 1  
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา  โดยครูตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ  ดังนี้   

3.1  นักเรียนรู้จักการวางแผนการจัดท ารายงานหรือไม่  อย่างไร 
3.2  นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการวางแผนการจัดท ารายงานส าคัญอย่างไร 
3.3  นักเรียนทราบหรือไม่ว่าขยะหรือสิ่งรีไซเคิลสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

อย่างไร 
 

 ขั้นสอน 
     1.  ประธานกลุ่มออกมารับชุดกิจกรรมที่ 1  เรื่อง การวางแผนการจัดท ารายงาน จากครูมายังกลุ่มของ
ตนเอง   

  2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาบัตรความรู้ที่ 1  เรื่อง การวางแผนการจัดท ารายงาน  แล้วร่วมกัน
สนทนาแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1  ความส าคัญของการวางแผน 
2.2  จุดมุ่งหมายของการวางแผน 
2.3  การเลือกเรื่องหรือการก าหนดหัวข้อ 
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2.4  องค์ประกอบในการวางแผน   
                3. ครูเปิดวีดีทัศน์ เรื่องขยะที่เหลือใช้ในชีวิตประจ าวันและน ามาเพ่ิมมูลค่า  ให้นักเรียนดู  แล้วใช้ค าถาม
กระตุ้นการคิด “นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร ที่จะท าให้ขยะไร้ค่าเหล่านี้ กลายมาเป็นขยะมาเพ่ิมมูลค่าที่สามารถสร้าง
มูลค่าได้” 
       4. นักเรียนร่วมกันคิดและออกแบบหัวข้อการท ารายงานจากขยะไร้ค่าให้กลายเป็นขยะท่ีเพ่ิมมูลค่าได้ 

      5.  สุ่มนักเรียนกลุ่มละ 1 คน  ประมาณ 2 - 3 กลุ่ม  ให้ออกมาน าเสนอผลงานของกลุ่มที่หน้าชั้นเรียน 
      6.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ซักถามข้อสงสัย  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กัน  
 

    ขั้นสรุป  
     1.  ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันคิด  วิเคราะห์เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ได้เรียนในวันนี้  

ดังนี้ 
1.1  การวางแผนมีความส าคัญต่อการท างานในชีวิตประจ าวันของนักเรียนอย่างไร  จงอธิบาย 

พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
1.2  นักเรียนคิดว่าการวางแผนที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร 
1.3 นักเรียนคิดว่าขยะที่ใช้เหลือในชีวิตประจ าวัน  สามารถน ามาเพ่ิมมูลค่าในด้านใดบ้าง 

     2.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยและไม่เข้าใจ  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจยิ่งขึ้น 
 
 

9. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้/เทคนิค 
ประเภทสื่อ รายการ จ านวน สภาพการใช้สื่อ 
1. วัสด ุ
 
 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียน เรื่องแหล่งสารสนเทศ 
-  ใบงาน เรื่องการเขยีนรายงาน 

1 ชุด 
 
1 ชุด 

สื่อที่ใช้ช่วยให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในบทเรียนดีขึ้นดีขึ้น 

2.  เทคนิค -  กระบวนการกลุ่ม  นักเรียนมีทักษะการท างาน
ร่วมกัน 

3.  แหล่งเรียนรู ้ -  ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

2 
รายการ 

นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจาก
สื่อต่างๆ 
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10. การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 
1) ด้านความรู้ (K) 
   1.1 นักเรียนสามารถบอกและอธิบาย
การวางแผนการจัดท ารายงานได้ 

 
- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหลังเรียน 
-  ตอบค าถาม 

 
- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 

 
- ตอบค าถามถูกมากกว่า 
8 ข้อขึ้นไป (ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80) 

2) ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
   4.2.1  นักเรียนสามารถท า
เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและท า
เครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความท่ีผิด
เกี่ยวกับเรื่อง การวางแผนการจัดท า
รายงานได้ 
   4.2.2  นักเรียนสามารถเขียนแผนผัง
เกี่ยวกับเรื่อง องค์ประกอบในการ
วางแผนได้ 
   4.2.3  นักเรียนสามารถตอบค าถาม
เกี่ยวกับเรื่อง การวางแผนการจัดท า
รายงานได้ 
 

 
- ตรวจแบบฝึกหัดที่ 
1 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัดที่ 
2 

 
- แบบฝึกหัดที่1 
 
 
- แบบฝึกหัดที่ 2 

 
- ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
- ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
  3.1 นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตมี
ระเบียบ มีการใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่มม่ันใน
การท างานและมีจิตสาธารณะ 
 

 
- ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
- ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของจากหัวหน้าสถานศึกษา 
............................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................. 

 
ลงชื่อ ........................................... 

(…………………………..) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนบุรี 

......../ .........../ .............. 
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13  บันทึกผลหลังสอน 
 1. ด้านความรู้ ....................................................... ...…....................................................... 
....................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ...........................................  
............................................................................................................................. .............................  
..........................................................................................................................................................  
 2.  ด้านทักษะ/สมรรถนะผู้เรียน......................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ............................. 
.................................................................................. ........................................................................  
 3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์..………............................................................................ 
...................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... .....................................  

4. ปัญหาและอุปสรรค.......................................................................................................  
............................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. .............................  
..........................................................................................................................................................  

5. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข......................................................................................  
....................................................................................................................................................... ...  
............................................................................................................................. .............................  
............................................................................................................................. .............................  
 
 

ลงชื่อ ................................................ 
(นางสาวอรวรรณ  แพงภูงา) 

ครู/ผู้สอน 
......../ .........../ .............. 
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แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน  - หลังเรียน 
 
เรื่อง  การเขียนรายงาน         วิชาห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ  รหัสวิชา  ง20251                                
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
............................................................................................................................. ........................... 
ค าชี้แจง : ให้ครูประจ าชั้น สังเกตการใช้ทักษะในขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยเขียนระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับ
ความสามารถของนักเรียน 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล 
10 

คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผล 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       

รวม     
    
    

 
หมายเหตุ  ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 (ต้องได้คะแนน 8 คะแนนขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 

 

 

 

 

 
1.  เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน รายการ 
1 ตอบค าถามได้ถูกต้อง 
0 ตอบค าถามไม่ถูกต้อง  หรือไม่ตอบ 

 
2.  เกณฑ์การตัดสินคะแนน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ การแปลคะแนน 
8 - 10 ดี 3 
5 - 7 พอใช้ 2 
0 – 4 ปรับปรุง 1 

 
3.  สรุปผลคะแนน 
   ผ่านเกณฑ์การประเมิน     จ านวน .............  คน 
   ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน     จ านวน .............  คน  
 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้สอน 
(                                     ) 

ต าแหน่ง  ครู  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 

 

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง  การเขียนรายงาน                     วิชาห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ  รหัสวิชา  ง20251               
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
............................................................................................................................. ........................... 
ค าชี้แจง : ให้ครูประจ าชั้น สังเกตการใช้ทักษะในขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยเขียนระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับ
ความสามารถของนักเรียน 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล 

 รายการประเมิน/คะแนน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ร้อ
ยล

ะ 

สรุปผล 

 ม
ีคว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

 ม
ีคว

าม
ซื่อ

สัต
ย์ส

ุจร
ิต 

 ม
ุ่งมั่

นใ
นก

าร
ท า

งา
น 

 ม
ีระ

เบ
ียบ

วิน
ัย 

  

 ต
รง

ต่อ
เวล

า 

ผ่า
น 

ไม
่ผ่า

น 

 (4)  (4)  (4)  (4)  (4) 20 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
รวม         

หมายเหตุ  ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 (ต้องได้คะแนน 16 คะแนนขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 

 

 

 

 

1.  เกณฑ์การให้คะแนน 
1.1  มีความรับผิดชอบ 

ระดับคะแนน รายการ 

4 
มีความรับผิดชอบ  ท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนเต็ม
ความสามารถ  เมื่อมีปัญหาพยายามแก้ไขปัญหาในการท างานด้วยตนเองทุกครั้ง 

3 
มีความรับผิดชอบ  ท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน  เมื่อมีปัญหา
พยายามแก้ไขปัญหาในการท างานด้วยตนเองเป็นบางครั้ง 

2 
มีความรับผิดชอบ  ท างานที่ได้รับมอบหมายไม่ครบถ้วน  เมื่อมีปัญหาสามารถ
แก้ไขปัญหาในการท างานด้วยตนเองในบางครั้ง 

1 
มีความรับผิดชอบ  ในงานที่ได้รับมอบหมายไม่ครบถ้วน  เมื่อมีปัญหาไม่สามารถ
แก้ปัญหาในการท างานด้วยตนเอง 

0 ไม่มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ระดับคะแนน รายการ 

4 
มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ไม่ลอกงานของผู้อื่น  ไม่ทุจริตในการท าแบบทดสอบ 
เป็นแบบอย่างได้ดีเยี่ยม 

3 มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ไม่ลอกงานของผู้อื่น  ไม่ทุจริตในการท าแบบทดสอบ  

2 
มีความซื่อสัตย์  สุจริต  คัดลอกงานของผู้อื่นในบางครั้ง  ไม่ทุจริตในการท า
แบบทดสอบ  

1 คัดลอกงานของผู้อื่นในบางครั้ง  ทุจริตในการท าแบบทดสอบบางครั้ง  
0 คัดลอกงานผู้อื่นและทุจริตในการสอบทุกครั้ง   

 
1.3  มุ่งมั่นในการท างาน 

ระดับคะแนน รายการ 
4 มีความตั้งใจ  สนใจ  มุ่งมั่น  และกระตือรือร้นต่อการท างานอย่างดีเยี่ยม 
3 มีความตั้งใจ  สนใจ  มุ่งมั่น  และกระตือรือร้นต่อการท างานอย่างดี 
2 มีความตั้งใจ  สนใจ  มุ่งมั่น  และกระตือรือร้นต่อการท างานพอใช้ 
1 มีความตั้งใจ  สนใจ  มุ่งมั่น  และกระตือรือร้นต่อการท างานน้อยมาก 
0 ไม่มีความตั้งใจ  ไม่สนใจและไม่มุ่งมั่นท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 

 

 

 

 

1.4  มีระเบียบวินัย 
ระดับคะแนน รายการ 

4 
ท างานอย่างมีระเบียบเรียบร้อยทุกครั้ง  มีวินัยเคารพกฎการปฏิบัติตน 
ในห้องเรียนและขณะที่เรียนอย่างเคร่งครัดสม่ าเสมอ 

3 
ท างานอย่างมีระเบียบเรียบร้อยบางครั้ง  มีวินัยเคารพกฎการปฏิบัติตน 
ในห้องเรียนและขณะที่เรียนอย่างเคร่งครัด 

2 
ท างานอย่างมีระเบียบเรียบร้อยบางครั้ง  มีวินัยเคารพกฎการปฏิบัติตน 
ในห้องเรียนและขณะที่เรียนในบางครั้ง 

1 
ท างานอย่างมีระเบียบเรียบร้อยบางครั้ง  ไม่มีวินัยเคารพกฎการปฏิบัติตน 
ในห้องเรียนและขณะที่เรียน 

0 
ท างานไม่มีระเบียบ  ไม่เรียบร้อย  ไม่มีวินัย  ไม่เคารพกฎการปฏิบัติตน 
ในห้องเรียนและขณะที่เรียน 

1.5  ตรงต่อเวลา 
ระดับคะแนน รายการ 
4 ท างานเสร็จทันเวลา 
3 ท างานเสร็จช้ากว่าเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 นาที 
2 ท างานเสร็จช้ากว่าเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 10 นาที 
1 ท างานเสร็จช้ากว่าเวลาที่ก าหนดเกิน 10 นาที 
0 ท างานไม่เสร็จไม่ส่งงาน 

2.  เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ การแปลคะแนน 
16 - 20  ดี 3 
10 - 15  พอใช้ 2 
0 - 9  ปรับปรุง 1 

3.  สรุปผลคะแนน 
   ผ่านเกณฑ์การประเมิน     จ านวน .............  คน 
   ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน     จ านวน .............  คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

 

 

 

 

การเตรียมพร้อม  เป็นจุดเริ่มตน้ท่ีดีในการจัดท า 
รายงาน  ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดท าโครงร่างเพื่อรายงาน  โดยที่ผู้จดัท า 
ควรวางแผนอย่างมีระบบ  ระเบียบ  เป็นขั นตอน เพื่อให้สอด
รับกับวัตถุประสงค์และเวลาในการจัดท า เพื่อให้รายงานมี
ความครบถ้วนและเกดิประโยชน ์
ต่อผู้รับรู้ข้อค้นพบนั นอย่างดีที่สดุ 

 
 

    ใบความรู้ เรื่อง การวางแผนจัดท ารายงาน 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

 
วางแผนรายงานอย่างไรให้ดี 
การด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ผู้ด าเนินงานควรมีการ

วางแผนอย่างเป็นระบบ  มีขั นตอนชัดเจน  เข้าใจง่าย  และต้องเข้าใจในสิ่งที่ตน
รายงานเป็นอย่างดี   

นอกจากนี การเตรียมความพร้อมที่ดีอีกทางหนึ่ง  คือ   
การท าโครงร่างที่มีแบบแผน  เพ่ือสร้างความชัดเจนและขอบเขตของเนื อหา  รวม
ไปถึงทิศทางของรายงานและข้อค้นพบ 
ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

 
1.  ความส าคัญของการวางแผน 

 

การวางแผน  คือ  ข้อก าหนดทิศทางปฏิบัติหรือด าเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ตามที่ต้องการในการวางแผนเพื่อการรายงานควร
ค านึงถึงหลักการ  ดังนี  
 



๑๘๑ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การวางแผนมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ  ดังนี้ 
1.  สร้างแนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
2.  ป้องกันและลดปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการรายงาน 
3.  ชว่ยให้การรายงานมีความชัดเจน 
4.  สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่รายงาน 
5.  ชว่ยให้การรายงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
 

 
 
3.1  เลือกเรื่องท่ีชอบหรือสนใจ 
 

การได้ท าในสิ่งที่ชอบหรือสนใจ  จะช่วยให้ท างานด้วยความสุข  รู้สึกสนุกเพลิดเพลินในขณะที่ท าการศึกษา
ค้นคว้า  ได้รับความรู้ในสิ่งที่สนใจอยู่แล้ว  เกิดความกระตือรือร้น  
และทุ่มเทความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่  ไม่ท้อแท้หรือเบื่อหน่ายกับการต้องท างานหนัก  ต้องแก้ปัญหาอุปสรรค
ที่อาจมีเป็นของธรรมดา  การเลือกเรื่องที่สนใจจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพของงาน  เช่น  

  
     ยืดหยุ่นได้ดี 1.

1 
แผนควรมีการปรับเปลี่ยน

หากคาดว่าจะเกิดปัญหา  
หรือได้รับการท้วงติง  
หรือข้อเสนอแนะ 

     มีเป้าหมาย 1.
2 

     ระยะเวลาชัดเจน 1.
3 

ควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
ตั งแต่ต้น  เพ่ือท าให้การด าเนินงาน
ไม่ออกนอกกรอบของการวางแผน 

ควรก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน  
เพ่ือให้การด าเนินงาน  เสร็จทัน 
ตามเวลาที่ก าหนด 

 2.  จุดมุ่งหมายของการวางแผน 
 

 3.  การเลือกเรื่องหรือการก าหนดหัวข้อ 
 



๑๘๒ 

 

 

 

 

นักเรียนที่ชอบเล่นดนตรี  อาจค้นคว้าท ารายงานเรื่องเกี่ยวกับดนตรี  ผู้ที่สนใจติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  อาจ
เลือกท าเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี  เป็นต้น   

 
3.2  เลือกเรื่องท่ีมีพื้นความรู้อยู่พอสมควร 
 

การที่ผู้ท ารายงานมีพ้ืนความรู้อยู่บ้างจะช่วยให้ท างานได้เร็วขึ้น  ไม่ต้องเสียเวลามากนักในการค้นหาข้อมูล
พ้ืนฐาน  ทั้งยงัท าให้มองเห็นแนวทางในการในการก าหนดขอบเขตทิศทางและเค้าโครงของเรื่องและของการศึกษา
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน  ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องหรือหัวข้อที่เกี่ยวกับรายวิชาที่ก าลังศึกษาอยู่  นักเรียน
มักจะมีพ้ืนความรู้อยู่บ้างแล้ว  เช่น  นักเรียนสายชีววิทยา  อาจมีพ้ืนความรู้ที่จะช่วยให้เหมาะสม  
ที่จะท ารายงานเรื่องเก่ียวกับสัตว์ขั้วโลก  เป็นต้น 
 

3.3  เลือกแหล่งที่มีข้อมูลเพียงพอ 
 

การศึกษาค้นคว้าที่ดีต้องมีแหล่งข้อมูลหลากหลายและทันสมัย  ดังนั้นเมื่อสนใจหัวข้อใดจึงควรส ารวจแหล่ง
ค้นคว้าให้แน่ใจว่ามีเพียงพอ  เหมาะสมกับหัวข้อและวัตถุประสงค์ของการท ารายงาน  ถ้าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่
น่าสนใจ  แต่ไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลได้อย่างเพียงพอก็ยากท่ีจะท าให้ส าเร็จ  เช่น  นักเรียนสนใจจะท ารายงานเรื่อง
พืชพันธุ์ใหม่ที่เพ่ิงค้นพบ  แต่ยังไม่มีข้อมูลให้ค้นมากเพียงพอ ก็ไม่สามารถเลือกเรื่องดังกล่าวได ้
 

3.4  เลือกเรื่องท่ีมีประโยชน์ 
 

เรื่องท่ีศึกษาค้นคว้าแล้ว  มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ทั้งแก่ตัวผู้ค้นคว้าเองและแก่ผู้อ่ืน เช่น  ท าให้เกิดความรู้  
ความคิด  ประสบการณ์  เกิดทักษะใหม่ ๆ หรือค้นพบสิ่งใหม่  หรือน าผลรายงานไปใช้แก้ปัญหา  ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  เป็นต้น   

ตัวอย่าง  เช่น  เมื่อผู้สอนมอบหมายให้ท ารายงาน  นักเรียนเลือกท าเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงโคเนื้อ  เพราะ
ที่บ้านบิดา มารดามีอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ  หรือการศึกษาเรื่องที่ก าลังอยู่ในความสนใจของสังคม  เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ
หยิบยกมาศึกษาค้นคว้าท ารายงาน  เช่นเรื่องของคลื่นสึนามิ  เรื่องแผ่นดินไหว  เรื่องก๊าซโซฮอล์หรือพลังงานประเภท
ต่าง ๆ เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

 
3.5  เลือกเรื่องที่มีขอบเขตเหมาะสม 
 

สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ควรก าหนดขอบเขตของเรื่องให้เหมาะพอดี  ไม่กว้าง 
หรือแคบเกินไป  เรื่องที่มีขอบเขตกว้างเกินไป  จะไม่สามารถเจาะลึกในรายละเอียด 
ได้เท่าที่ควร  จะเป็นเรื่องที่มีข้อมูลผิวเผินพ้ืนฐานเท่านั้น  ท าให้เสียเวลานานแต่ขาดรายละเอียดในประเด็นที่ควรเน้น  
ท าให้ผลงานไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร  ส่วนหัวข้อที่แคบเกินไป  จะมีปัญหาเรื่องการค้นหาข้อมูลที่มีแหล่งข้อมูลจ ากัด  
และในด้านคุณภาพและปริมาณของงานก็อาจจะไม่เหมาะสมเพียงพอ  ดังนั้นการเลือกเรื่องหรือหัวข้อรายงาน จึงต้อง
ค านึงถึงขอบเขตของเนื้อเรื่องให้เหมาะสมพอดี 
 
 
 



๑๘๓ 

 

 

 

 

 
 
 
 
การวางแผนเพ่ือการรายงานนั้น  มีองค์ประกอบและขั้นตอนในการวางแผน   

ซึ่งเราจะต้องค านึงถึงอยู่เสมอ  เพ่ือให้การวางแผนเพ่ือการรายงานนั้นเป็นระบบ 
 

1) องค์ประกอบในการวางแผน  มีดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.องค์ประกอบและขั้นตอนของการางแผน 
 

 

ตั้งจุดมุ่งหมาย สร้างวิธีการ น าแผนไปปฏิบัต ิ ประเมินผลงาน 

การชี ให้เห็น
ปัญหาความเป็นมา
และผลคาดหวังจาก
รายงาน 

การวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือก าหนด
ทางเลือก  เพื่อ 
มุ่งสู่เป้าหมาย 

การเลือกแผนที่ดี
ที่สุดไปปฏิบัติโดย
จะต้องประหยัดและ
ตรงเป้าหมาย 

การประเมิน 
ควรท าทุกขั นตอน  เพ่ือ
หาทางแก้ไขปัญหาหรือ
อุปสรรค 
ที่เกิดขึ น 



๑๘๔ 

 

 

 

 

 
 

       แบบฝึกหัด เรือ่ง การเขียนรายงาน 
 
 
 
ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมายถูก (✓) หน้าข้อความท่ีถูก  และท าเครื่องหมาย กากบาท () 
หน้าข้อความท่ีผิดเกี่ยวกับเร่ือง การวางแผนการจัดท ารายงาน ให้ถูกต้อง (10  คะแนน) 

 
1.  การด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ผู้ด าเนินงาน 
    ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจน 
2.  แผนไม่ควรมีการปรับเปลี่ยนหากคาดว่าจะเกิดปัญหาหรือได้รับ 
    การท้วงติงหรือข้อเสนอแนะ 
3.  การวางแผน  คือ  ข้อก าหนดทิศทางปฏิบัติหรือด าเนินการ 
    อย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 
4.  องค์ประกอบของการวางแผนรายงานมีท้ังหมด 6 ขั้น 
 
5.  ควรก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน  เพ่ือให้การด าเนินงานเสร็จทัน 
    ตามเวลาท่ีก าหนด 
6.  การเตรียมพร้อม  เป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีในการท ารายงาน   
     
7.  การประเมินไม่ควรท าทุกขั้นตอน  เพราะเราไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
    หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ทุกจุด 
8.  การสร้างแนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  คือ  จุดมุ่งหมายของการ

วางแผนรายงาน 
9.  การวางแผนเป็นตัวช่วยท่ีดีที่สุดในการแก้ปัญหาจากการท างานซ้ าซ้อน 
  
10.  การสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่รายงาน  คือ  ขั้นตอนในการวางแผน  
      รายงาน 
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แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนรายงาน 

 
 
 

      ชื่อ...................................................... นามสกุล.............................................เลขที่................ 
  
 ให้นักเรียนตอบค าถามเก่ียวกับเรื่อง การวางแผนการจัดท ารายงานให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1.  จงบอกความส าคัญของการวางแผน  
ตอบ ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

2.  หลักท่ีควรค านึงในการวางแผนการท ารายงานมีกี่ข้อ  อะไรบ้าง  

3.  การวางแผนการท ารายงานมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ  อะไรบ้าง  

4.  การก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนของการวางแผนงานเพ่ืออะไร  

ตอบ ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

ตอบ ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  

ตอบ ...........................................................................................................................  
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            เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนรายงาน 
 

 
 

 
1.  การด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ผู้ด าเนินงาน 
    ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจน 
2.  แผนไม่ควรมีการปรับเปลี่ยนหากคาดว่าจะเกิดปัญหาหรือได้รับ 
    การท้วงติงหรือข้อเสนอแนะ 
3.  การวางแผน  คือ  ข้อก าหนดทิศทางปฏิบัติหรือด าเนินการ 
    อย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 
4.  องค์ประกอบของการวางแผนรายงานมีท้ังหมด 6 ขั้น 
 
5.  ควรก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน  เพ่ือให้การด าเนินงานเสร็จทัน 
    ตามเวลาท่ีก าหนด 
6.  การเตรียมพร้อม  เป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีในการท ารายงาน   
     
7.  การประเมินไม่ควรท าทุกขั้นตอน  เพราะเราไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
    หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ทุกจุด 
8.  การสร้างแนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  คือ  จุดมุ่งหมายของการ

วางแผนรายงาน 
9.  การวางแผนเป็นตัวช่วยท่ีดีที่สุดในการแก้ปัญหาจากการท างานซ้ าซ้อน 
  
10.  การสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่รายงาน  คือ  ขั้นตอนในการวางแผน  
      รายงาน 

 
 
 

5.  องค์ประกอบการวางแผนการ  มีอะไรบ้าง  

ตอบ ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนรายงาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

1.  จงบอกความส าคัญของการวางแผน  
ตอบ ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

2.  หลักท่ีควรค านึงในการวางแผนการท ารายงานมีกี่ข้อ  อะไรบ้าง  

3.  การวางแผนการท ารายงานมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ  อะไรบ้าง  

4.  การก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนของการวางแผนงานเพ่ืออะไร  

ตอบ ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

ตอบ ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  

ตอบ ...........................................................................................................................  

5.  องค์ประกอบการวางแผนการ  มีอะไรบ้าง  

ตอบ ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

       ข้อก าหนดทศิทางปฏิบัติหรือด าเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ 

 3 ข้อ  1)  ยืดหยุ่นได้ด ี
         2)  มีเป้าหมาย 
         3)  ระยะเวลาที่ชัดเจน 

1.  สร้างแนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
2.  ป้องกันและลดปัญหาท่ีอาจเกิดขึ นในการรายงาน 
3.  ช่วยให้การรายงานมีความชัดเจน 
4.  สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่รายงาน 
5.  ช่วยให้การรายงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 เพ่ือการด าเนินงานให้เสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด 
 

        1.  ตั งจุดมุ่งหมาย 
        2.  สร้างวิธีการ 
        3.  น าแผนไปปฏิบัติ 
        4.  ประเมินผลงาน 



๑๘๘ 

 

 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 

 

รายวิชา  ทัศนศิลป์                                              รหัสวิชา ศ23101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                      รายวิชาพ้ืนฐาน 
หน่วย 6 งานทัศนศิลป์                                                        เรื่อง สร้างงานทัศนศิลป์ขยะทองค า 
สอนโดย นายวันชัย นิลหุต                                             จ านวน 1 ชัว่โมง 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565              สอนวันที่ .......เดือน................ พ.ศ. 2565 
บูรณาการ   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    วิถีพุทธ    DLIT    Active Learning  
.............................................................................................................................................................................. 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. สาระส าคัญ 

การจัดท าผลงานสื่อผสม จะต้องเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงาม 
นอกจากนี้ยงัต้องรู้จักใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม 
3. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
    ม.3/6 สร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง ๒ มิติและ ๓ มิติเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และจิตนาการ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ด้านความรู้ (K) 
  - อธิบายลักษณะงานสื่อผสม  ขยะทองค า ได้ 
          2) ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
             - สร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม  ขยะทองค า ได้ 
       - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือส าหรับสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม  ขยะทองค า ได้อย่างถูกต้อง  
เหมาะสม 

3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
    - เห็นความส าคัญของงานสื่อผสม  ขยะทองค า 

5. สาระการเรียนรู้ 
    สร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง ๒ มิติและ ๓ มิติเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และจิตนาการ  
6.สมรรถนะท่ีส าคัญ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 6.1 ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 6.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        7.1 มีวินัย  
  7.2 ใฝ่เรียนรู้  
  7.3 มุ่งม่ันในการท างาน 
  7.4 อยู่อย่างพอเพียง 



๑๘๙ 

 

 

 

 

8. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) 

 ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)  หมายถึง ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะ
ทางด้านทัศนศิลป์หลาย ๆ แขวงมาผสมผสานท าให้เกิดผลงานที่อยู่ในชิ้นเดียวกัน เน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
แสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจของผู้สร้าง ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงานสื่อผสมสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติ เช่น 
วัสดุจากพืช สัตว์ และแร่  วัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ โลหะ  เป็นต้น 

9. ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน/การบูรณาการ 
 
ภาษาไทย การอ่าน การเขียน การสรุป  
คณิตศาสตร์ -การจ าแนก  ขยะทองค า  สื่อ  วัสดุ  ในลักษณะต่าง ๆ  

-เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และ
น าไปใช้ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานสื่อผสม ขยะทองค า 

วิทยาศาสตร์ -อภิปราย และมีส่วนร่วมในการ ดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
- อภิปรายการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ในประเด็นการสร้างสรรค์
ชิ้นงานสื่อผสม ขยะทองค า 

สังคมศึกษาฯ -นักเรียนนั่งสมาธิ  
-การปฏิบัติกิจกรรมตามหน้าที่สร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม  ขยะทองค า 

สุขศึกษาฯ -การน าความรู้และหลักการของกิจกรรม นันททนาการไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
การสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม  ขยะทองค า 
-การน าหลักการ ความรู้ ทักษะในการ เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย ประยุกต์ใช้
กับการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม  ขยะทองค า 

การงานอาชีพ -มีทักษะการท างาน   มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
-ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสาร ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ภาษาต่างประเทศ -ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
-ค าศัพท์ศาสตร์สากลเกี่ยวกับงานสื่อผสม  

 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการปฏิบัติ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนนั่งสมาธิ  5  นาที (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ) 
2.  นักเรียนดูภาพผลงานสื่อผสม แล้วให้นักเรียนช่วยกันสังเกต  ในประเด็น 

- ผลงานดังกล่าว ใช้วัสดุใดบ้าง  
-   ผลงานดังกล่าว  เป็นและมีวิธีการท าอย่างไร 
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  - นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับผลงานดังกล่าว 
  โดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)  
  (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

ขั้นสอน 
1. นักเรียนดู  PowerPoint เรื่องงานสื่อผสม  (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)  

   (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)  
           (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 

2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง งานสื่อผสม จาก
หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอนข้ันตอนการสร้างผลงานสื่อผสม ครอูธิบายประกอบแต่ละ
ขั้นตอน เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วร่วมกันสรุปสาระส าคัญ (บูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย) (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)  

   (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 
            (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 

3. ครูอนุญาตให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล  ตัวอย่าง  ผลงานสื่อผสมโดยใช้โทรศัพท์มือถือได้ (3-5 นาที) (บูรณา
การกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 

4. นักเรียนแต่ละคนสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม (บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา)  
(บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 

5. ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด แล้วครูให้ค าแนะน าในกรณีท่ีนักเรียนปฏิบัติ 
  ไม่ถูกต้อง  
  
 
ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม ขยะทองค า  

(บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)  
(บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 

10. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้/เทคนิค 
 
ประเภทสื่อ รายการ จ านวน สภาพการใช้สื่อ 
1. วัสด ุ
 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.1 
2) PowerPoint เรื่องงานสื่อผสม 
3) เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้าง 
ผลงานสื่อผสม ขยะทองค า 
4) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือส าหรับการ
สร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม ขยะทองค า ได้แก่ 

40 
1 
 

40 

 อธิบายลักษณะงาน 
สื่อผสม  ขยะทองค า ได้ 
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ประเภทสื่อ รายการ จ านวน สภาพการใช้สื่อ 
เศษกระดาษ เปลือกไม้  แผ่นพลาสติกเหลือ
ใช้ กรรไกร กาว และสีชนิดต่างๆ เป็นต้น 

2.  เทคนิค กระบวนการปฏิบัติ 
 

1 - สร้างสรรค์ผลงาน
สื่อผสม  ขยะทองค า ได้ 
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือส าหรับ
สร้างสรรค์ผลงาน
สื่อผสม  ขยะทองค า ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3.  แหล่งเรียนรู ้ แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
http://www.aksorn.com/LC/Va/M1/02 
http://www.youtube.com/circlelinearts... 
ห้องปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 

1 - เห็นความส าคัญของ
งานสื่อผสม ขยะทองค า 
 

 
 
11. การวัดและประเมินผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 
1.ด้านความรู้ 
- อธิบายลักษณะงานสื่อผสม 
ขยะทองค า ได้ 

สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

2.ด้านทักษะกระบวนการ 
- สร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม  
ขยะทองค า ได้ 
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือส าหรับสร้างสรรค์
ผลงานสื่อผสม  ขยะทองค า 
ได้อย่างถูกต้อง  
เหมาะสม 

ตรวจชิ้นงานสื่อผสม  
ขยะทองค า 

แบบประเมินความส าเร็จ
ของชิ้นงาน 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

3.ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- เห็นความส าคัญของงาน
สื่อผสม ขยะทองค า 
 

สังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 

http://www.aksorn.com/LC/Va/M1/02
http://www.youtube.com/circlelineartschool
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11. กิจกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
12. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของจากหัวหน้าสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ............................. 
.................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .............................................. 

 
ลงชื่อ ........................................... 

(…………………………..) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนบุรี 

......../ .........../ .............. 
 
13  บันทึกผลหลังสอน 
 1. ด้านความรู้ ..........................................................…....................................................... 
............................................................................................................................. ............................. 
...................................................................................................................................................... ....  
............................................................................................................................. .............................  
 2.  ด้านทักษะ/สมรรถนะผู้เรียน......................................................................................... 
......................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ............................. 
..........................................................................................................................................................  
 3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์..………............................................................................ 
..........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ............................. 

4. ปัญหาและอุปสรรค..................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ............................. 
.................................................................. ........................................................................................  

5. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข......................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ ................................................ 
(นายวันชัย   นิลหุต) 

ครู/ผู้สอน 
......../ .........../ .............. 



๑๙๓ 

 

 

 

 

 

          เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้างผลงานสื่อผสม 

 
 

แสดงขั้นตอนการสร้างผลงานสื่อผสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ท างาน สื่อผสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. น ากระดาษกล่องลอกฝาออกมาตัดเป็นรูปทรงโขดหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. น ากระดาษกล่องที่ตัดเป็นรูปทรงเรียบร้อยแล้ว  
 ทากาวลาเท็กซ์ด้านหลัง แล้วติดลงบนพ้ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ระบายสีไปตามแนวนอน ขนานกับเส้นผิวลายของโขดหิน 
 ให้เป็นท้องทะเลด้านหน้า 
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เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้างผลงานสื่อผสม 

 

แสดงขั้นตอนการสร้างผลงานสื่อผ 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ระบายสีในส่วนของท้องฟ้า พื้นทะเลด้านบน และ
ในส่วนของภูเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.  น าพลาสติกใสสีฟ้ามาตัดเป็นก้อนเมฆ และเส้น
คลื่น 

 
 
 
 
 
 
 

7. น าแผ่นพลาสติกที่ตัดตามแบบไปติดเป็นท้องฟ้า และท้องทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. น าแผ่นพลาติกใสสีฟ้ามาตัดเป็นรูปนก และติดลงบน
 ท้องฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อท าเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
ผลงานสื่อผสม  ขยะทองค า   เรื่อง “ท้องทะเลกว้าง” 

 
ทีม่า : สชุาต ิเถาทอง และคณะ. [ม.ป.ป.]. หนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน ทศันศลิป์ . พมิพค์ร ัง้ที ่9. 

กรงุเทพมหานคร : อกัษรเจรญิทศัน.์ 



๑๙๕ 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PowerPoint เร ือ่งงาน

สือ่ผสม   
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PowerPoint เร ือ่งงาน

สือ่ผสม   
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

ล าดับ 
 ที่ 

ชื่อ-สกุล 
 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 

คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       

                                                                                                                                                                  
                                                                ลงชือ่    .......................................... ผู้ประเมิน  

                                                                                                     นายวันชัย   นิลหุต 
                                                                                          ................ /................ /................ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช้ 
ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
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แบบประเมินความส าเร็จของช้ินงาน 
รายการประเมิน คุณภาพผลงาน/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
1. ปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอน 
มีการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามล าดับขั้นตอน 

มีการปฏิบัติงาน
ตามล าดับขั้นตอน
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการปฏิบัติงาน
ตามล าดับขั้นตอน
ยังมีข้อบกพร่อง
บ้าง 

ไม่ปฏิบัติงาน
ตามล าดับขั้นตอน 

2. ความคิด
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานที่
แปลกใหม่ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานที่
แปลกใหม่เป็นส่วน
ใหญ่ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานที่
แปลกใหม่ค่อนข้าง
น้อย 

ไมม่ีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานที่
แปลกใหม่ 

3. การจัดภาพ มีการจัดวางภาพที่
สมดุล  มีเอกภาพ
และจุดสนใจ 

มีการจัดวางภาพที่
สมดุล  มีเอกภาพ
และจุดสนใจเป็น
ส่วนใหญ่ 

มีการจัดวางภาพที่
สมดุล  มีเอกภาพ
และจุดสนใจ
ค่อนข้างน้อย 

มีการจัดวางภาพ
ไม่เหมาะสม ไม่มี
ความสมดุล
เอกภาพและจุด
สนใจ 

4. ผลงานส าเร็จ มีความสมบูรณ์
เรียบร้อย  สะอาด  
สวยงาม 

มีความสมบูรณ์
เรียบร้อย  สะอาด  
สวยงามเป็นส่วน
ใหญ่ 

มีความสมบูรณ์
เรียบร้อย  สะอาด  
สวยงามค่อนข้าง
น้อย 

ไม่มีความสมบูรณ์
เรียบร้อย  สะอาด  
สวยงาม 

                                                                           ลงชื่อ    .......................................... ผู้ประเมิน  
                                                                                             นายวันชัย   นิลหุต 

                                                                      ................ /................ /.............. 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17-20 4 หมายถึง  ดีมาก 
13-16 3  4 หมายถึง  ดี 
9-12 2  4 หมายถึง  พอใช้ 
5-8 1  4 หมายถึง  ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

                                                                         ลงชื่อ    .......................................... ผู้ประเมิน  
                                                                                         นายวันชัย   นิลหุต 
                                                                                 ................ /................ /................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
                   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
                   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง         ให้ 3 คะแนน 
                   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง         ให้ 2 คะแนน 
                   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง      ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
16-20   คะแนน ผ่านเกณฑ์ในระดับดี 
10-15   คะแนน ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ 
     9    คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับปรับปรุง   

 
 
 
 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1.มีวินัย  .1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน 

    

2.ใฝ่เรียนรู ้ 2.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

2.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

3.มุ่งม่ันในการ 
  ท างาน 

3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     

3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

4.อยู่อย่างพอเพียง 4.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี และใชเวลาอย่างเหมาะสม 

    

4.2 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     

4.3 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
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ผลงานนกัเรยีน  สือ่ผสมขยะ

ทองค า 
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ผลงานนกัเรยีน  สือ่ผสม

ขยะทองค า 
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ผลงานนกัเรยีน  สือ่ผสม

ขยะทองค า 
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ผลงานนกัเรยีน  สือ่ผสม

ขยะทองค า 
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ผลงานนกัเรยีน  สือ่ผสม

ขยะทองค า 
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ผลงานนกัเรยีน  สือ่ผสม

ขยะทองค า 
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ผลงานนกัเรยีน  สือ่ผสม

ขยะทองค า 
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ผลงานนกัเรยีน  สือ่ผสม

ขยะทองค า 
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ผลงานนกัเรยีน  สือ่ผสม

ขยะทองค า 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงกับขยะทองค า 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์                 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3      เวลา 2 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงกบัขยะทองค า    ผู้สอน นางสาวอธิติญา  ประดาสุข 
บูรณาการ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   วิถีพุทธ    DLIT  Active Learning 
..................................................................................................................................................................................................... 
 

๑. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
• วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะ (ส 3.1 ม. 3/๒,ส 3.1 ม. 3/3) 
 

๒. สาระส าคัญ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสแก่ชาว
ไทยเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเน้นให้
ประชาชนและชุมชนชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงตนเองได้ และพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ซึ่ง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสัมพันธ์กับหลักการที่ว่าด้วยการปกครองตนเองและความเป็นอิสระดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและขยะที่มีอยู่ในชุมชนสามารถสร้างเป็นรายได้เพ่ือเกิดเป็นมูลค่าเพ่ิมต่างก็ต้องการให้ประชาชนพึ่งตนเองได้
เช่นเดียวกัน 
 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะได้ (K) 
2. เห็นความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะ (A) 
3. สืบค้น อภิปราย และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะได้ (S) 
 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (S) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับขยะ 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  

• ประเมินพฤติกรรมในการ
ท างานเป็นรายบุคคลในด้าน
ความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้ 
ฯลฯ 

• ประเมินพฤติกรรมในการ
ท างานเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่มในด้านการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา ฯลฯ 

 
5. สาระการเรียนรู้ 
• ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะ 
 1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 
 2. แนวคิดเก่ียวกับขยะ 
 3. ขยะทองค า 
 4. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค าในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 



๒๑๐ 

 

 

 

 

6. แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย  ฟัง พูด อ่าน และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค า 
การงานอาชีพฯ  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
กับขยะทองค าจากอินเทอร์เน็ต 
 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
2. ครูแจ้งตัวชี้วัดชั้นปีและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
3. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า เศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร นักเรียนช่วยกันตอบ แล้ว
ครูอธิบายเพิ่มเติม 
4. ครูสรุปความรู้แล้วเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่จะเรียน 
ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ครูให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค า โดยใช้ข้อมูลจาก
หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม. 3 แล้วให้นักเรียนสรุปสาระส าคัญลงในแบบบันทึกความรู้ 
6. ครูให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยวิธีนับหมายเลข (1–4) เลือกเฉพาะเจาะจง หรือจับสลากแล้วแต่ความ
เหมาะสม ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากเพ่ือศึกษา สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค าตามหัวข้อต่อไปนี้ 
กลุ่มที่ 1 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค า 
กลุ่มที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับขยะทองค า 
กลุ่มที่ 3 ขยะทองค า 
กลุ่มที่ 4 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค าในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
7. ครูให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Mind Mapping PowerPoint แผ่นใส แผ่นพับ ใบ
ความรู้ แล้วส่งตัวแทนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ ซักถามข้อสงสัยและวิจารณ์
ผลงาน 
๘. ครูตั้งค าถามในทุกหัวข้อที่ได้ท าการเรียนรู้เพ่ือให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มตอบ เช่น 
1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญกับขยะทองค าอย่างไร 
2) แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงท าได้อย่างไร 
3) ขยะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
4) แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกับขยะมีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง 
5) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค าในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท าได้อย่างไร 
ให้แต่ละกลุ่มเขียนค าตอบลงในแบบบันทึกค าถาม–ค าตอบ และเม่ือเขียนค าตอบเสร็จแล้ว ส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้น
เรียน และรวบรวมแบบบันทึกค าถาม–ค าตอบส่งครู 
๙. ครูเฉลยค าตอบให้นักเรียนฟัง โดยกลุ่มที่ตอบถูก 1 ข้อ จะได้ 1 คะแนน ครูสรุปคะแนนที่แต่ละกลุ่มได้บนกระดาน 
จากนั้นกล่าวชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด 
13. ในขณะปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ให้ครูสังเกตพฤติกรรมในการท างานและการน าเสนอผลงานของนักเรียนตาม
แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 



๒๑๑ 

 

 

 

 

14. ครแูละนักเรียนช่วยกันรวบรวมเอกสารและผลงานจากกิจกรรมเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์ของทุกกลุ่มไว้ศึกษาในชั้นเรียน 
ขั้นท่ี 3 ฝึกฝนผู้เรยีน 
15. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค า 
 ขั้นท่ี 4 น าไปใช ้
16. ครูแนะน าให้นักเรียนน าความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค า ไปเผยแพร่ให้
บุคคลอื่น เช่น คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน คนในชุมชน ได้รู้และเข้าใจ 
ขั้นท่ี 5 สรุป 
17. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะทองค า โดยให้
นักเรียนบันทึกข้อสรุปลงในแบบบันทึกความรู้ หรือสรุปเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ลงในสมุด พร้อมตกแต่งให้
สวยงาม 
 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับขยะ
ทองค า แล้วน ามาจัดท าเป็นรายงาน 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. แบบบันทึกค าถาม–ค าตอบ 
2. แบบบันทึกความรู้ 
3. แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
4. หนังสือเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 
5. แบบฝึกทักษะ รายวิชาสังคมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ 
 ๑. นักเรียนอธิบายและ
สรุปวิธีการผลิตภัณฑ์ 

 
๑. การซักถาม 
 

 
๑. ค าถาม 

 
๑. นักเรียนตอบค าถาม
ได้ถูกต้องร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
 ๑. นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า  

 
๑. ตรวจผลงานการเขียน
โฆษณาขยะทองค า 
๒. ตรวจผลงานการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า 

 
๑. แบบประเมินการ
เขียนโฆษณา 
๒. แบบประเมินการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า 
 

 
๑. นักเรียนมีคะแนนการ
เขียนโฆษณาระดับ ๒  
ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
๒. นักเรียนมีคะแนนการ
ประเมินการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ขยะทองค า 
ระดับ ๒ ขึ้นไป ถือว่า
ผ่านเกณฑ์ 

ด้านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 ๑. นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การถาม – ตอบอย่างมี
มารยาท  มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 
๒. นักเรียนเห็นประโยชน์
และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
น าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า 

 
 
๑. สังเกตพฤติกรรม 
การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 
 

 
 
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 
  

 
 
๑. นักเรียนได้คะแนน
จากแบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับ ๑ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 

 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 - นักเรียนร่วมกันผลติชิ้นงานคือ ผลิตภณัฑ์จากขยะไรค้่า ให้เป็นขยะทองค า  ตามที่นักเรียนได้ออกแบบผลติภณัฑ์  โดยให้
นักเรียนผลิตชิ้นงาน นอกเวลาเรียน และน าเสนอผลงานโฆษณาและผลิตภณัฑ์ขยะทองค า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 

 

 

 

 

 
แบบประเมินการการสร้างสรรคผ์ลิตภัณฑ์ขยะทองค า 

 
ค าชี้แจง  :  ให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องรายการประเมินการสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ขยะทองค า 
 

 
 

 
เลขที ่

 
 
 

ชื่อ -สกุล 

รายการ  
สรุปผลการ
ประเมิน  

(คะแนนรวม) 

ผลิตภัณฑ์ใช้งาน
ได้จริง 

ผลิตภัณฑ์มีความ
แข็งแรงทนทาน 

มีความคิด
สร้างสรรค์ 
ออกแบบ

น่าสนใจ สวยงาม 

ผลิตภัณฑ์ท าจาก
วัสดุเหลือใช้ 

๑ ๑ ๑ ๑  
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงช่ือ.............................................................ผู้ประเมิน 

(..........................................................) 
............../....................../..................... 

 
เกณฑ์การประเมิน 
ได้คะแนนการสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ขยะทองค า  ระดับคะแนน  ๒  ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิ 
การประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินช้ินงานนี้ให้ผูส้อนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  
 
“การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑข์ยะทองค า” 
 

ระดับคะแนน 
เกณฑ์การประเมิน ๔ ๓ ๒ ๑ 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ขยะทองค า 

๑.ใช้งานได้จริง 
๒.มีความแข็งแรง
ทนทาน 
๓.มีความคิด
สร้างสรรค์ออกแบบ
น่าสนใจสวยงาม 
๔.ท าจากวัสด ุ
เหลือใช้ 
 

ท าตามเกณฑ ์
ได้  ๓ ข้อ 

ท าตามเกณฑ ์
ได้  ๒ ข้อ 

ท าตามเกณฑ ์
ได้ ๑ ข้อ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ได้คะแนนการสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ขยะทองค า  ระดับคะแนน  ๒  ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิ 



๒๑๔ 

 

 

 

 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค าชี้แจง  :  ให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบตัิในช้ันเรียน 
 

 
 
 

เลขที ่

 
 
 

ชื่อ -สกุล 

รายการ  
สรุปผลการ
ประเมิน  

(ระดับคุณภาพ) 

 
มีส่วนร่วม 

ในการ 
ถามตอบ 

 
มีมารยาทในการ

ถามตอบ 

 
ร่วมกิจกรรมด้วย

ความ
กระตือรือร้น 

เห็นประโยชน์
และมีทัศนคติที่ดี
ต่อการน าวัสดุ
เหลือใช้มา
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ขยะ
ทองค า 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ผ่าน ไม่ผ่าน 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน 
                    (                                      ) 
                                      /            /           / 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การผ่าน 

๓ ดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดเียี่ยม 

๒ ด ี ผ่านเกณฑ์ระดับด ี
๑ ผ่าน ผ่านเกณฑ ์
๐ ไม่ผา่น ไม่ผา่นเกณฑ ์

 
 
 
 



๒๑๕ 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 

 

คุณลักษณะ 
อันพึง

ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ / คะแนน 
ดีเยี่ยม  
(๓) 

ดี 
 (๒) 

ผ่าน 
 (๑) 

ไม่ผ่าน 
 (๐) 

๑. การมีส่วน
ร่วมในการ
ถาม -ตอบ
อย่างมี
มารยาทและ
มีความ
กระตือรือร้น
ในการเรียน 
๒. นักเรียน
เห็นประโยชน์
และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการน า
วัสดุเหลือใช้
มาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์
ขยะทองค า
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

-มีส่วนร่วมในการ
ถามและตอบค าถาม
อย่างสม่ าเสมอ 
-มีมารยาทในการ
ถามและตอบค าถาม 
-ร่วมกิจกรรมด้วย
ความกระตือรือร้น 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการน า
วัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงานได้
ดีมาก 

-มีส่วนร่วมในการ
ถามและตอบค าถาม
บ่อยครั้ง 
-มีมารยาทในการ
ถามและตอบค าถาม 
-ร่วมกิจกรรมด้วย
ความกระตือรือร้น 
-นักเรียนเห็น
ประโยชน์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการน า
วัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงานได้
ดี 

-มีส่วนร่วมในการ
ถามและตอบค าถาม
ค่อนข้างน้อย 
-มีมารยาทในการ
ถามและตอบค าถาม 
-ร่วมกิจกรรมโดย
ขาดความ
กระตือรือร้น 

-นักเรียนเห็น
ประโยชน์ของการน า
วัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงานได้
พอใช้ 

-ไม่มีส่วนร่วมในการ
ถามและการตอบ
ค าถามเลย 

-กระท าสิ่งอ่ืน ๆ 
ในขณะที่มีการจัด
กิจกรรม 
-ขาดความ
กระตือรือร้นในการ
ท ากิจกรรม 

-นักเรียนเห็น
ประโยชน์ของการน า
วัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงาน 
ได้น้อย 

 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การผ่าน 

๓ ดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดเียี่ยม 

๒ ด ี ผ่านเกณฑ์ระดับด ี
๑ ผ่าน ผ่านเกณฑ ์
๐ ไม่ผา่น ไม่ผา่นเกณฑ ์

 
เกณฑ์การตัดสินคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
         นักเรียนได้ระดับคะแนน  ๑ ขึ้นไป (ระดับคุณภาพ ผ่าน)  
         ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 

 

 

 

 

 
บันทึกหลังการสอน 

 
 -  ผลการสอน 
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 -  ปัญหา / อุปสรรค
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
 
 -  ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
      ลงช่ือ.........................................................ผู้สอน 
                ( นางสาวอธิติญา   ประดาสุข ) 
           ครูโรงเรียนรัตนบรุ ี

 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 

 

 

 

 

 
 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงกับขยะทองค า 
 
 
ค าสั่ง  ให้นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์.............................................................................................................................. 
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์............................................................................................................ 
มูลค่าของผลิตภัณฑ์..................................................................................................................... 
 



๒๑๘ 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
 
กิจกรรมแนะแนว                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2                             เรื่อง การเพิ่มมูลค่า                              
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12       เรื่อง   การเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนขยะเป็นเงิน                         เวลา 1 ชั่วโมง 
ครูผู้สอน นางธัญรดา  สมสุระ                                           สอนวันที่ .......เดือน................ พ.ศ. 2565 
บูรณาการ   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    วิถีพุทธ    DLIT    Active Learning  
 
 
1. ตัวชี้วัด 

๑. ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมทั้งส่วนตัวและสังคม 
          2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผนการเรียน อาชีพและการด าเนินชีวิต 
 
2. สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) 
   เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากขยะ ซึ่งเป็นปัญหา
พ้ืนฐานของชุมชนที่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อาทิ เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค เช่น 
แมลงวัน แมลงสาบ ยุง ฯลฯ เป็นแหล่งแพร่กระจ่ายเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น ก่อให้เกิดความร าคาญ ท าลายสุนทรียภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดสภาพ ไม่น่าดู สกปรกน่ารังเกียจ  ขยะท าให้น้ าเสียที่มีความสกปรกสูงมาก เกิดกลิ่นรบกวน เป็น
แหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงส่งเสริมให้ตระหนักถึงความส าคัญของการลดขยะ 
การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน ามาใช้ในชีวิ ตประจ าวัน เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ด้านความรู้ (K)  
      1. นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ ลงมือปฏิบัติในการรักษาความสะอาดปัญหาการเกิดขยะในชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
                2. นักเรียนอธิบายวิธีการตระหนักถึงความส าคัญของการลดขยะ การคัดแยกขยะ และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
                3. นักเรียนรู้ถึงวิธีการสามารถน าสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้มาท าสิ่งของประดิษฐ์ 
 3.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (S) 
               1. นักเรียนระบุถึงความรู้ เข้าใจ ลงมือปฏิบัติในการรักษาความสะอาดปัญหาการเกิดขยะในชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 
                2. นักเรียนอธิบายวิธีการตระหนักถึงความส าคัญของการลดขยะ การคัดแยกขยะ และการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 
             3. นักเรียนรู้ถึงวิธกีารสามารถน าสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้มาท าสิ่งของประดิษฐ์ได้ 
 3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
       1. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดี 
                 2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี 
 



๒๑๙ 

 

 

 

 

3.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (C) 
      1. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร โดยสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก 
และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
      2. นักเรียนมีความสามารถในการคิด โดยสามารถคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
               3.นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการแยกขยะ 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า    -  ครูอธิบายความหมายเหตุผล ประโยชน์ของการตระหนักถึงการลดขยะ การคัดแยกขยะ    และการ
น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยสามารถประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ ประเภทต่างๆ 
ขั้นสอน (ประสบการณ์)  - ให้นักเรียน ฝึกปฏิบัติ/มีทักษะในการคัดแยกขยะชนิดต่างๆ ที่เก็บรวบรวม แยกขยะ
ออกเป็นหมวดหมู่ให้ถูกต้องโดยขยะชนิดใดสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกเป็นขยะรีไซเคิล และน าไป
จ าหน่ายได้  อีกทั้งยังเป็นลดปัญหาขยะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย 
ขั้นสรุป    - นักเรียนมีกระบวนการ/มีทักษะในการคัดแยกขยะชนิดต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ได้ สามารถขยายผล
เป็นการสร้างรายได้ 

6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
- ใบงาน 
- น าวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นสิ่งของ 
- เก็บขยะสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว 
- นักเรียนแยกขยะ/แบ่งขยะเป็นหมวดหมู่ 

          
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 

- ภาพการแยกขยะเป็นหมวดหมู่ 
   - ขยะรีไซเคิล 
       - ถังขยะประเภทต่างๆ 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผล   
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.ให้นักเรียนมี
กระบวนการ/มีทักษะ
ในการคัดแยกขยะชนิด
ต่างๆ  

 
 

 
 

- ภาพการแยกขยะเป็นหมวดหมู่ 
- ขยะรีไซเคิล 
 

ระดับคุณภาพ 
ดี : นักเรียนฝึกปฏิบัติ/มีทักษะในการคัด
แยกขยะชนิดต่างๆ ที่เก็บรวบรวมแยกขยะ
ออกเป็นหมวดหมู่ให้ถูกต้องน าขยะรีไซเคิล 
กลับมาใช้ประโยชน์อีกท้ังยังเป็นลดปัญหา
ขยะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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ปานกลาง : นักเรียนฝึกปฏิบัติ/มีทักษะใน
การคัดแยกขยะชนิดต่างๆ ที่เก็บรวบรวม
แยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ได้ 
ต้องปรับปรุง : ไม่สามารถปฏิบัติ/ไม่มี
ทักษะการคัดแยกขยะชนิดต่างๆ ที่เก็บ
รวบรวม และไม่สามารถบอกการน าขยะ   
รีไซเคิล กลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
ระดับคุณภาพ 
ดี  : ได้คะแนน 9 – 10 
ปานกลาง  : ได้คะแนน 8 – 6 
ต้องปรับปรุง  : ได้คะแนนต่ ากว่า 5 

 

กิจกรรมเสนอแนะ   
1. นักเรียนศึกษาหาข้อมูลของชุมชนที่พัฒนาบนพ้ืนฐานหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให้นักเรียนติดตามข่าวด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมทางสื่อต่าง ๆ  
   และศึกษาวิธีการแก้ปัญหาขยะในชุมชนของนักเรียน         
3. นักเรียนร่วมกันจัดท าแฟ้ม สิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
4.นักเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติม เทคนิค กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ได้จากอินเตอร์เน็ต 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ค าชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงใน  ช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน 

 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ 
เพลงชาต ิ

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน     

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในโรงเรยีน     

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีส่ร้างความสามัคคี 
ปรองดอง และเป็นประโยชนต์่อโรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา     

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     

2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตามสัญญาที่
ตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่ หรือผูป้กครอง และคร ู

    

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง     

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
และโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการท างาน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรูไ้ด้อย่างมีเหตผุล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยดั คุม้ค่า 
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี     

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตผุล     

5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าใหผู้้อืน่เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระท า
ผิดพลาด 
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คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

 5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัว 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข 

    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย     

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน     

8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น     

8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิของห้องเรยีน โรงเรยีน ชุมชน      

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     
 

 ลงชื่อ ....................................................  
                                                                         ผู้ประเมิน 

  ................ /................ /................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 
 
 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
191 - 108  ดีมาก 
73 - 90 ดี 
54 - 72 พอใช้ 

ต่ ากว่า 54 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลงัการสอน 
รายวิชา แนะแนว   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12       เรื่อง การเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนขยะเป็นเงิน       เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้  

 1.1  ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
 1.1.1  ด้านความรู้   (K)  

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.1.2  ด้านทักษะกระบวนการ  (P)   
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ......................................…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.1.3  ด้านเจตคติ   (A)  
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................................................................................................... .............…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2  ปัญหา/อุปสรรค  
................................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ......................................................…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
................................................................................................................. ........................................................................
............................................................................................................................. ......................................…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ลงชื่อ……………………………………………………. 
                       (นางธัญรดา  สมสุระ) 

                                                                             ผู้สอน                                                          
                                          ………./……………./………… 
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บันทึกความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 
 ลงชื่อ……………………………………………… 

                                           (นายยรรยง วงค์ค าจันทร์) 
                              ………./……………./………. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
การแยกขยะ 
 

เมื่อเราใช้สอยสิ่งใดๆจนไม่สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์ได้อีกแล้วเราก็จะทิ้งลงถังและเรียกขานมันว่า “ขยะ”แต่
ในความเป็นจริงวัสดุต่าง ๆถ้าได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ยังสร้างทั้งมูลค่าและคุณค่าได้อีกไม่น้อย ซึ่งเราอาจ เรียกใหม่
เป็น “ทรัพยากร” 
1. ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และ

สัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาด 

 
 
 
 
 
 
 

2. วัสดุเหลือใช้ (Waste residues) หมายความถึง สิ่งของ เครื่องใช้หรือสินค้าท่ีผ่านการใช้งานแล้วหรือหมดอายุ
การใช้งานแล้ว หรือท่ีเหลือจากความต้องการและไม่เป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 วัสดุเหลือใช้ท่ัวไป หมายความถึง สิ่งของหรือสินค้าท่ีไม่ใช้แล้วแต่ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สินหรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ยางรถยนต์เศษผ้า เศษไม้ 
 

2.2 วัสดุเหลือใช้ท่ีเป็นอันตราย หมายความถึงสิ่งของหรือสินค้าท่ีไม่ใช้แล้วและปนเปื้อนหรือสัมผัสหรือมี
ส่วนประกอบของวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย น้ ามัน
เครื่องใช้แล้ว ตัวท าละลายจากถนน ตลาด หรือที่อ่ืนๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขับถ่าย การด ารงชีวิต และ
อ่ืนๆ 
          ผลกระทบของขยะมูลฝอย ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความร าคาญให้แก่ชุมชนพักอาศัย 
แหล่งน้ าเน่าเสียจากการที่ขยะมูลฝอยมีอินทรีย์สารเน่าเปื่อยปะปนอยู่ เป็นอันตรายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สัตว์น้ า รวมทั้งผลเสียในด้านการใช้แหล่งน้ าเพ่ือการนันทนาการ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์น าโรคต่างๆ เช่น 

ใบความรู ้
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หนู แมลงวัน เป็นต้น การก าจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการจะสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อาศัยข้างเคียง 
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของประชาชน ท าให้ชุมชนขาดความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ และไม่น่าอยู่ 
 

ประเภทขยะมูลฝอย 
โดยทั่วไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท า 
ปุ๋ยได้เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้เศษอาหารใบไม้เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้หรือ
สัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

2. ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยท่ียังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ 
ประโยชน์ใหม่ได้เช่น แก้ว กระดาษกระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์กล่องเครื่องดื่ม
แบบ UHT เป็นต้น 

3. ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และ 
ขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม
ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร 
ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน  
     4.  ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือ มีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุระเบิดได้ 
2. วัตถุไวไฟ 
3. วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
4. วัตถุมีพิษ 
5. วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
6. วัตถุกัมมันตรังสี 
7. วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
8. วัตถุกัดกร่อน 
9. วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 
10.วัตถุอย่างอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์
พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะท่ีใช้บรรจุสาร
ก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมีเป็นต้น 

 

ประเภทขยะรีไซเคิล 
การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ คือ การน าขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูป

เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งทุกคนสามารถท าได้โดยการคัด
แยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งท่ีบ้าน โรงเรียน และส านักงาน เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
1.แก้วสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ดังนี้ 
1.1 ขวดแก้วดีจะถูกน ามาคัดแยกชนิดสีและประเภทที่บรรจุสินค้า ได้แก่ ขวดแม่โขง ขวดน้ าปลา ขวดเบียร์ขวดซอส 
ขวดโซดาวันเวย์ขวดเครื่องดื่มชูก าลัง ขวดยา ขวดน้ าอัดลม ฯลฯ การจัดการขวดเหล่านี้หากไม่ 
แตกบิ่นเสียหาย จะถูกน ากลับเข้าโรงงานเพ่ือน าไปล้างให้สะอาดและน ากลับมาใช้ใหม่ที่เรียกว่า “Reuse” 
1.2 ขวดแก้วแตก ขวดที่แตกหักบิ่นช ารุดเสียหายจะถูกน ามาคัดแยกสี ได้แก่ ขวดแก้วใส ขวดแก้วสีชา และขวดแก้วสี
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เขียว จากนั้นน าเศษแก้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยเบื้องต้นจะเริ่มแยกเศษแก้วออกมาตามสีของ เอาฝาจุกท่ีติด
มากับปากขวดออกแล้วบดให้ละเอียด ใส่น้ ายากัดสีเพ่ือกัดสีที่ติดมากับขวดแก้ว ล้างให้สะอาด แล้วน าส่งโรงงานผลิต
ขวดแก้วเพื่อน าไปหลอมใหม่ 
 

2. กระดาษ  กระดาษเป็นวัสดุที่ย่อยง่ายที่สุด เพราะผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติโดยปกติกระดาษจะมี
ระยะเวลาย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติประมาณ 2 – 5 เดือน แต่ถ้าถูกทับถมอยู่ในกองขยะจนแน่นไม่มีแสงแดด
อากาศและความชื้น ส าหรับจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย ก็อาจต้องใช้เวลาถึง 50 ปีในการย่อยสลาย ดังนั้นเราจึงควร
แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเหล่านี้ออกจากขยะชนิดอ่ืนๆ เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและน าไปรีไซเคิลเป็น 
กระดาษน ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

3. พลาสติกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้2 ประเภท ดังนี้ 
3.1 พลาสติกท่ีคงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอร์โมเซท(Thermosetting Plastic) เป็นพลาสติกที่แข็งตัวด้วยความร้อน
แบบไม่ย้อนกลับสามารถข้ึนรูปผลิตภัณฑ์รูปทรงต่างๆ ได้โดยท าให้แข็งตัวด้วยความร้อนในแม่แบบ 
และเม่ือแข็งตัวแล้วจะมีความคงรูปสูงมาก เนื่องจากไม่สามารถหลอมเหลวได้อีกพลาสติกในกลุ่มนี้จึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์
พลาสติกประเภท “รีไซเคิลไม่ได้” 
3.2 พลาสติกท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็นพลาสติกที่หลอมตัวด้วย
ความร้อน และกลับแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดต่ าลง พลาสติกชนิดนี้จัดเป็นวัสดุประเภท “รีไซเคิลได้”      เพ่ือให้ง่ายต่อ
การแยกชนิดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือน ามากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้       มีการน าสัญลักษณ์มา
ใช้บนบรรจุภัณฑ์อย่างแพร่หลาย ดังนี้ 
 

4. โลหะ 
โลหะที่สามารถน ามารีไซเคิลใหม่ได้มีดังนี้ 
4.1 เหล็ก ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเครื่องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรม 
4.2 ทองเหลือง เป็นโลหะมีราคาดีน ากลับมาหลอมใช้ใหม่ได้โดยการท าเป็นพระ ระฆัง อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆ และ
ใบพัดเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ 
 

5. อลูมิเนียม แบ่งได้2 ประเภท คือ 
5.1 อลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ลูกสูบ 
5.2 อลูมิเนียมบาง เช่น กะละมังซักผ้า ขันน้ า กระป๋องน้ าอัดลม กระป๋องเบียร์ 
แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอย การป้องกันและควบคุมการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะที่ส าคัญ ต้องอาศัย ขบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน โดยทั่วไปแล้วหน่วยงาน ประชาชน องค์กรและชุมชน สามารถลดปริมาณขยะ
ที่จะเกิดขึ้นได้โดยใช้หลักการดังนี้ 
 

 1. ระดับครัวเรือน  
1.1 ลดการใช้ (Reduce)  
1.  ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ โฟม หรือหนังสือพิมพ์เป็นต้น  
2. ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม เครื่อง ส าอาง ถ่านชนิดชาร์จได้สบู่เหลว น้ ายารีดผ้า 
น้ ายาท าความสะอาด ฯลฯ  
3. ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ภายในบ้าน เช่น ยาก าจัดแมลงหรือน้ ายาท าความ
สะอาดต่างๆ ควรจะหันไปใช้วิธีการ ทางธรรมชาติจะดีกว่า อาทิใช้เปลือกส้มแห้งน ามาเผาไล่ยุง หรือ ใช้ผลมะนาวเพ่ือ 
ดับกลิ่นภายในห้องน้ า  
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4. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติกซ่ึงก าจัดยาก โดยใช้ถุงผ้า หรือตะกร้าในการจับจ่ายซื้อของ ใช้ปิ่นโตใส่
อาหาร  
 

1.2 ใช้ซ้ า (Reuse) 
1. น าสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกท่ีไม่เปรอะเปื้อนก็ 
ให้เก็บไว้ใช้ใส่ของอีกครั้งหนึ่ง หรือใช้เป็นถุงใส่ขยะในบ้าน 
2. น าสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การน ายางรถยนต์มา 
ท าเก้าอ้ีการน าขวดพลาสติกก็สามารถน ามาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน การน าเศษผ้า 
มาท าเปลนอน เป็นต้น 
3. ใช้กระดาษท้ังสองหน้า 
 

1.3 การรีไซเคิล (Recycle) 
เป็นการน าวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธี
ต่างๆ นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเราสามารถท าได้โดย 
1. คัดแยกขยะรีไซเคิล แต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ 
2. น าไปขาย/บริจาค/ น าเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ 
3. ขยะเหล่านี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
 

2. ระดับชุมชน 
2.1 จัดท าโครงการหรือประสานให้มีการด าเนินโครงการที่เน้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะชุมชน ณ แหล่งก าเนิด ซึ่ง
จะลดภาระการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการดังกล่าว ได้แก่ การจัดตั้งธนาคารขยะหรือ
วัสดุเหลือใช้การหมักท าปุ๋ย การหมักปุ๋ยน้ าชีวภาพ ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข่ ผ้าป่ารีไซเคิล สหกรณ์สินค้ารี
ไซเคิล การบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น 
2.2 ให้รางวัลตอบแทนใบประกาศเกียรติคุณ หรือการส่งเสริมการขาย แก่ร้านค้า หรือผู้ประกอบการที่สามารถลด
บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย เช่น ร้านค้าที่มีการกักเก็บหรือจ าหน่ายสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มน้อย หรือมีการรวบรวมบรรจุ
ภัณฑ์ใช้แล้วเพ่ือใช้ประโยชน์ใหม่ 
2.3 ส่งเสริมให้ผู้จัดจ าหน่ายสนิค้าอุปโภคบริโภค เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีก-ส่ง อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้บริโภคในการคัดแยกและส่งคืนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า โดยจัดให้มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ณ จุดขายและเปิด
โอกาสให้ผู้บริโภคแยกบรรจุภัณฑ์ออกจากสินค้า ณ จุดขาย หรือใกล้จุดขายโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตัวอย่างกิจกรรม
การคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
 

 
  
 
 
 
 
 



๒๒๙ 

 

 

 

 

 
สาเหตุที่เราทุกคนควรช่วยกันคัดแยกขยะ 
          1. สามารถลดปริมาณขยะลงได้ เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ 
พลาสติก ฯลฯ ก็จะเหลือปริมาณ 
ขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือท าลายน้อยลง ซึ่งขยะนี้สถานที่ที่ใช้ท าลายขยะก็นับวันแต่จะหายากลงทุกวัน 
          2. สามารถประหยัดงบประมาณลงได้ เพราะในเมื่อเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือท าลาย
น้อยลงจึงใช้งบประมาณน้อยลง 
ในการเก็บขนและก าจัดหรือท าลายขยะ ถ้าปริมาณขยะลดลง งบประมาณก็สามารถเหลือน าไปพัฒนางานด้านอื่นได้ 
เช่น ซ่อมแซมถนน สร้างสวน 
สาธารณะ และการรักษาพยาบาล ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3. สามารถได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เรียกว่า (Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ เช่น 
กระดาษ 1 ตัน ได้มาจากการ 
ตัดต้นไม้ใหญ่ถึง 17 ต้น เพ่ือมาใช้ท าเยื่อกระดาษ 
          4. สามารถสงวนทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน จากข้อ 3 จะได้ผลเป็นการสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน เพราะ 
นอกจากจะลดการใช้วัสดุที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังไม่ต้องใช้พลังงานในการขุดค้น เช่น ในการผลิตอุปกรณ์ที่
เป็นพลาสติกนั้น แทนที่จะ 
ต้องใช้เม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งกว่าจะได้ต้องใช้พลังงานมากมาย ก็ใช้พลาสติกท่ีผ่านการใช้แล้วน ามาหลอมใช้ใหม่ 
          5. สามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีข้ึน เพราะในเมื่อขยะน้อยลง สิ่งแวดล้อมก็จะต้องดีขึ้น สะอาดขึ้นปลอดภัยต่อ
สุขภาพมากข้ึน ซึ่งผลประโยชน์ที่กล่าวมาทั้ง 5 ประการก็เป็นผลประโยชน์ของเราทุกคนร่วมกัน 
ขยะแต่ละชนิดมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน เพ่ือให้การแยกขยะมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง ก่อนจะตัดสินใจทิ้ง
อะไร เรามาท าความรู้จักเคล็ดลับในการคัดแยกสักหน่อยดีกว่า  
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ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใหน้ักเรียนยกตัวอย่างวิธกีารแยกขยะ มาอย่างน้อย3วิธี พร้อมทั้งเสนอแนวทาง การ
เพ่ิมมูลค่าเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินได้อย่างไร พร้อมอภิปราย 



๒๓๑ 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning  ขยะทองค า 
 

กิจกรรมแนะแนว                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2                             เรื่อง การเพิ่มมูลค่า                              
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง   แมสก์สร้างสรรค์ต้านภัยโควิด                       เวลา 1 ชัว่โมง 
ครูผู้สอน นางสาวสุพิรารัตน์  เพิ่มผล             สอนวันที่ .......เดือน................ พ.ศ. 2565 
บูรณาการ   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    วิถีพุทธ    DLIT    Active Learning  
 
 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะการวัดและการคิดค านวณ  
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
 ๕. เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้เรื่องเรขาคณิตมาใช้ประโยชน์และพัฒนาทักษะความคิดอย่าง  
               สร้างสรรค ์
 6. เพ่ือให้พัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 7. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 8. เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริง 
 9. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตั้งประเด็นปัญหา/สมมติฐาน(Hypothesis Formulation) 
  1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการวัด/การคิดค านวณและเรขาคณิต 
 2. ครูแนะน ากิจกรรม แมสก์สร้างสรรค์ต้านภัยโควิด เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์และออกแบบ
ลวดลายของแมสก์ โดยการใช้เรขาคณิตมาออกแบบลวดลายและใช้การวัด/การคิดค านวณมาสร้างแมสก์ 
 

ขั้นสืบค้นความรู้ (Searching for Information) 
 ครูอธิบายขั้นตอน อุปกรณ์ และข้ันตอนการท า 
   อุปกรณ์  
    ๑. ผ้าที่ใช้ท าหน้ากากอนามัย ตัดเป็นชิ้น กว้าง ๑๖ ซม. ยาว ๑๙ ซม.  จ านวน ๒ ชิ้น  
  ๒. ยางยืดส าหรับท าสายคล้องหู ยาว ๑๘-๒๐ ซม. ๒ เส้น 
    ๓. กรรไกร ไม้บรรทัด สีเขียนผ้าหรือดินสอ เข็มหมุด ด้าย อุปกรณ์ตกแต่งอ่ืน ๆ 
 

 
 
 



๒๓๒ 

 

 

 

 

 ขั้นตอนการประดิษฐ์แมสก์ 
 

  ๑. ตัดผ้าขนาดกว้าง ๑๖ ซม. ยาว ๑๙ ซม. (หรือวัดขนาดให้เหมาะสมกับความกว้างของใบหน้าแต่ละ
คน) จ านวน ๒ ชิ้น และตัดยางยืดส าหรับท าสายคล้องหู ยาว ๑๘-๒๐ ซม. (ให้เหมาะสมกับความกว้างของใบหน้าแต่
ละคน) จ านวน ๒ เส้น 
  ๒. น ายางยืดมาเย็บติดที่มุมผ้าด้านนอกของผ้าชิ้นแรก 
  ๓. น าผ้าทั้ง ๒ ชิ้นมาวางซ้อนกัน หันผ้าด้านนอกหรือด้านถูกเข้าหากัน  จะสังเกตได้ว่ายางยืดจะอยู่ด้านใน
ระหว่างผ้า ๒ ชิ้น 
  ๔. เย็บโดยรอบห่างจากริมผ้าประมาณครึ่งเซนติเมตร โดยเว้นช่องว่างประมาณ ๑๐ ซม. ส าหรับไว้กลับผ้า 
และเม่ือกลับตะเข็บผ้าแล้วให้สอยปิดริมผ้าที่เว้นไว้ให้เรียบร้อย ตกแต่งให้สวยงาม จะได้หน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่
พร้อมใช้งาน 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ “แมสก์สร้างสรรค์ต้านภัยโควิด” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข) 
 

 
เนื้อหา/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
- แหล่งเรียนรู้ภายนอก และ สืบค้นอินเตอร์เน็ต 

 
 
 



๒๓๓ 

 

 

 

 

ขั้นลงมือปฏิบัติ 
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การน าไปใช้ในชีวิตจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขั้นสรุปองค์ความรู้ (Knowledge formation) 
  นักเรียนสามารถประดิษฐ์แมสก์ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 
 

ขั้นการสื่อสารและการน าเสนอ (Effective Communication) 
 1. นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ได้แนวคิดอะไรและน าไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างไร 
 2. ครูประเมินผลการเรียนรู้ ลงนามรับรองผลการปฏิบัติกิจกรรม”แมสก์สร้างสรรค์ต้านภัยโควิด” 
 3. ครูสรุปผลการเรียนรู้ ”แมสก์สร้างสรรค์ต้านภัยโควิด” 
  - เสนอผ่านหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - เสนอผ่านรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
  - เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนบุรี ลงนามวุฒิบัตร 
 

ขั้นการบริการสังคมและสาธารณะ (Public Service) 
           นักเรียนเผยแพร่ผลงานของตนเอง สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้”แมสก์สร้างสรรค์ต้านภัยโควิด”  
เพ่ือให้สมาชิกในโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
           กิจกรรมการเรียนรู้”แมสก์สร้างสรรค์ต้านภัยโควิด” ผู้จัดกิจกรรมได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ



๒๓๕ 

 

 

 

 

พอเพียง มาบูรณาการกับการจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถวิเคราะห์การจัดกิจกรรม กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข น าไปสู่ความสมดุลยั่งยืนใน 4 มิติ 
 

สื่อการเรียนรู้  
 ๑. วิธีและข้ันตอนการประดิษฐ์แมสก์  
 ๒. อุปกรณ์การประดิษฐ์แมสก์  
 

การวัดและประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้  
  ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  
  ๑.๒ สังเกตผลงานความส าเร็จของกิจกรรม  
 ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
 ๑. นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณ ทักษะการวางแผน ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ล าดับขั้นตอนเน้น
กระบวนการคิด 
 ๒. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการประดิษฐ์แมสก์  
 ๓. นักเรียนมีความเอาใจใสในการคิดและสร้างสรรค์แมสก์  
 ๔. นักเรียนได้รับความรู้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การน าผ้า
ที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์แมสก์ การมีความสนุกสนานในการออกแบบและประดิษฐ์แมสก์ จะท าให้มีสุขภาพจิตที่ดี และ
ยังส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วย  
 

สมรรถนะของผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของ
ตนเองในการประดิษฐ์แมสก์ 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดและการคิดอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้ทักษะการคิดค านวณในการ
ออกแบบลวดลายของแมสก์อย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  บน
พ้ืนฐานของหลักเหตุผลและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่นหากสร้างแมสก์ออก
มาแล้วไม่ได้ตามที่คาดหวัง นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขแมสก์ให้สามารถใช้งานได้จริง 
 

คุณลักษณะของผู้เรียน 
 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย 
มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีความรักความสามัคคี และการท างานเป็นทีม 
 



๒๓๖ 

 

 

 

 

แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “แมสก์สร้างสรรค์ต้านภัยโควิด” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน  
 ๑. เพศ  
  □ ชาย    □ หญิง  
 ๒. ผู้มีส่วนรว่ม 
  □ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   □ ผู้บริหาร   □ คร ู 
  □ ผู้ปกครอง   □ นักเรียน    □ อ่ืน ๆ ระบุ.................................... ตอนที่ 
๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √  ให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน  
ระดับความพึงพอใจ  ๕ หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  
   ๔ หมายถึง พึงพอใจมาก  
   ๓ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
   ๒ หมายถึง พึงพอใจน้อย  
   ๑ หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ที ่ หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
๑ การต้อนรับของบุคลากร/ผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้                                                                           ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒ การให้ความรู้ของผู้ด าเนินกิจกรรม      
๓ การจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้      
๔ เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้      
๕ ความน่าสนใจของสื่อการเรียนรู้      
๖ ผู้ด าเนินกิจกรรมมีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
๗ บรรยากาศการเรียนรู้ในการด าเนินการจัดกิจกรรม      
๘ ความพร้อมของการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในการเผยแพร่ความรู้      
๙ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้      

๑๐ ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมและน าไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืน      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .............................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 
 
 
 
 

 โดย ครูสุพิรารัตน์ เพิ่มผล 



๒๓๗ 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “แมสก์สร้างสรรค์ต้านภัยโควิด” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน  
 ๑. เพศ  
  □ ชาย    □ หญิง  
 ๒. ผู้มีส่วนรว่ม 
  □ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   □ ผู้บริหาร   □ คร ู 
  □ ผู้ปกครอง   □ นักเรียน    □ อ่ืน ๆ ระบุ.................................... ตอนที่ 
๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √  ให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน  
ระดับความพึงพอใจ  ๕ หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  
   ๔ หมายถึง พึงพอใจมาก  
   ๓ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
   ๒ หมายถึง พึงพอใจน้อย  
   ๑ หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ที ่ หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
๑ บุคลิกภาพของผู้ด าเนินกิจกรรม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒ การต้อนรับของผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้      
๓ มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้สอดคล้องกับเนื้อหา      
๔ ด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์      
๕ ด าเนินการจัดการเรียนรู้อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน ตรงประเด็น      
๖ การจัดการเรียนรู้มีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
๗ การพูดบรรยายใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน      
๘ การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม      
๙ การตอบค าถามของผู้ด าเนินกิจกรรม      

๑๐ ผู้ด าเนินกิจกรรมใช้สื่อประกอบการจัดกรรมได้สอดคล้องกับเนื้อหา      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ............................................................................................................................. ............ 
......................................................................................................... ................................................................... 

 
 
 
 

 โดย ครูสุพิรารัตน์ เพิ่มผล 



๒๓๘ 

 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

นายยรรยง วงค์ค าจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนบุรี 
นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
นายสมัย  ศรีทอง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
นายมนตรี จรัญศรี  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ว่าที่ ร.ต. หญิงนิรัชรา บรรลัง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 นางสาวพรนภา  พุทธานุ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 นางสาวจินตนา  พิกุลแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 นางสาวสุนันทา  นาเจริญ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 นางกุหลาบ  วงศ์วาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 นางพิรุนนี  สายยศ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะรรม 
 นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 นายภูมินทร์  นันทพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 นายบุญเลี ยม  โทขันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ผู้จัดท า 

นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสุรัตยา  แซ่ภู   หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 

 นางไกรษร  คงยืน  หัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 นางสาวพัชราพรรณ  บุญยืน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางอ่อนสี  ศรีเที่ยง  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางจิตตา เดชสูงเนิน     ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวธารินี  ใจดี      ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางวิภาพันธ์  บุดดี      ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางณาตยา ผสมวงศ์  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสาวสุชาดา  สันวัง  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางนฤมล  สิทธิกรไพบูลย์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางมยุรา  ถาพรผาด  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางพัชรี  สาแก้ว   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางสาวสุภาพ  พบบุญ  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางศิริภัสสร  อุดมรัตน์  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นายอรรถพล วิรุณพันธ์  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวอรวรรณ แพงภูงา  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นายวันชัย นิลหุต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางสาวเก็จกาญณ์ กนกแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางสาวอธิติญา  ประดาสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นางธัญรดา  สมสุระ                  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นางสาวสุพิรารัตน์  เพิ่มผล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



๒๓๙ 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม PLC  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 

นางกุหลาบ  วงศ์วาน   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ขั้น PLAN  น ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ A ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษำหำรือกัน  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้น DO  เข้ำร่วมสังเกตชั้นเรียน 

 



 
 

ขั้น SEE  ขั้นสะท้อนผลหลังสังเกตชั้นเรียน 

 
 

 
QR Code กำรสะท้อนผลหลังสังเกตชั้นเรียน 

 
 
 PLC   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



 
นำงสำวจินตนำ  พิกุลแก้ว 

 
 

 
 
คลิปกำรเปิดชั้นเรียนวงรอบที่ ๑  นำงสำวจินตนำ  พิกุลแก้ว 
https://drive.google.com/file/d/1Q6TAksmy5KXPyHTPhBjmp8bzUB8HOZLc/view?usp=drivesd
k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Q6TAksmy5KXPyHTPhBjmp8bzUB8HOZLc/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Q6TAksmy5KXPyHTPhBjmp8bzUB8HOZLc/view?usp=drivesdk


ภำพกำรเปิดชั้นเรียน นำงสำวจินตนำ  พิกุลแก้ว 
 

 
 

 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLC  นำงสำววิลำสินี  กนกแก้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PLC     นำงสำวสุจิตรำ กะกำรดี 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLC    นำงเอมอร   เรืองสุข 
 

 
 

 
 



 
 

เปิดชั้นเรียน  นำงสำวทิชำกร  สมร 

 
   



 

 
 



 
 

 
ภำพเปิดชั้นเรียนนำงจรรยำภรณ์  บุญสอน 

 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

PLC  เปิดชั้นเรียน นำงสำวบุณฑริกำ  โคตรสุข 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปิดชั้นเรียน  นำงสำววิลำสินี  กนกแก้ว 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กำรเปิดชั้นเรียน /  PLC      นำงนรินทร์ทิพย์  เติมกล้ำ 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เปิดชั้นเรียน PLC นำงมยุรำ  ถำพรผำด 

 
 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เปิดชั้นเรียน นำยวิชัย   เครือยำ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
นำงสำวจุฑำมำศ พุดหอม  ครู กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี ๑ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี ๒ 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี ๓ 

 



 
 
 

 
นำยยุทธ  เบ้ำทอง  ครู กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 
 

กำรสะท้อนผลกำรเปิดชั้นเรียน สังเกตชั้นเรียน วงรอบที่ ๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับกำรจัดท ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้และรูปแบบวิธีกำร กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นตลอดจน

แนวทำง ข้อเสนอแนะรูปแบบวิธีกำรสอนและ สื่อที่ใช้ในกำรสอนกระบวนกำรสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี ๑ 

 



 
 

 

 
 

 
 

กำรสะท้อนผลกำรเปิดชั้นเรียน สังเกตชั้นเรียน วงรอบที่ ๒ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะรูปแบบวิธีกำรสอน สื่อที่ใช้
ในกำรสอน กระบวนกำรสอน แผนที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีควำมถูกต้องเหมำะสม จุดเด่น จุดที่ควร
ปรับปรุงเพ่ิมเติม องค์ประกอบของแผนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนวิธีกำรวัดผลและประเมินผลท่ีชัดเจนจน  

น ำไปสู่กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สมบูรณ์ 
 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี ๒ 

 



 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี ๓ 

 



กำรสะท้อนผลกำรเปิดชั้นเรียน สังเกตชั้นเรียน วงรอบที่ ๓ เป็นกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้จำกกำรสะท้อน
ผลกำรเปิดชั้นเรียน สังเกตชั้นเรียน วงรอบที่ ๒ ที่ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขและมีองค์ประกอบของแผนที่ครบถ้วน

สมบูรณ์ ตลอดจนวิธีกำรวัดผลและประเมินผลท่ีชัดเจน มีกระบวนกำร รูปแบบวิธีกำรสอนที่มีควำม
หลำกหลำยและผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับผู้ เรียน 

นำยศักด์ิณรงค์  วงศ์วำน  ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นางสาวชัญญา ไวชนะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 2 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สะท้อนผลจากการสังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

นำงสำววรัญญำ นิยมพันธ์  ครู กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 1 

 



 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 2 

 



 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 2 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 3 

 



 

ภาพกิจกรรม PLC  นางสาวลัดดาวรรณ  อินทสิน  ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี ๑ 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 2 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 3 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตชั้นเรียน วงรอบท่ี 3 

 



ภำพประกอบกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  (PLC) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนรัตนบุรี 

 
กระบวนกำรวำงแผน (PLAN) 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประชุมสะท้อนผลหลังกำรจัดกิจกรรมกำรสอน 
กำรสนทนำเพื่อหำสำเหตุประเด็นของปัญหำ 



ภำพประกอบกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  (PLC) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนรัตนบุรี 

 
กระบวนสอนและสังเกตกำรณ์สอน (SEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกำรเปิดชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรม PLC  นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว  ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตช้ันเรียน วงรอบท่ี 1 

 
 



ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตช้ันเรียน วงรอบท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน  
สังเกตช้ันเรียน วงรอบท่ี 3 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรม PLC ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สะท้อนการเปิดชั้นเรียนวงรอบท่ี๑ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     สะท้อนการเปิดชั้นเรียนวงรอบท่ี ๒ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                     



                                                สะท้อนการเปิดชั้นเรียนวงรอบท่ี ๓ 

 

 

 

 




