
 
 
 
 
 



การจัดท าหน่วยการเรียนรู ้
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ภาษาไทย มาตรฐาน  ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน
เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขี ยน เรื่ อ งราว ใน รูปแบบ ต่างๆ  เขี ยน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ท 2.1 ม.1/2 เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค า
ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
 

คณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลาย
ของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การ
ด าเนินการของจ านวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการและ
น าไปใช้     

ค 1.1 ม 1/1 เข้าใจและประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละในการแก้ 
ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต 
หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต  การล าเสียงสาร
ผ่านเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
ท่ีท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ 
ของพืชท่ีท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว 1.2 ม.1/14 อธิบายความส าคัญของธาตุ
อาหารบางชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
และการด ารงชีวิตของพืช  
ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหาร
เหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ท่ีก าหนด  
 

ภาษาต่างประเทศ มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ี
ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ต 1.1 ม 1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ
ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text) 
ท่ีอ่าน 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ส 3.1 ม.1/3 อธิบายความเป็นมา หลักการ 
และความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

สุขศึกษาและพลศึกษา มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ 
ก ารป้ อ งกั น โรค  และก ารสร้ า ง เสริ ม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

พ 4.1 ม.1/1 เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม
กับวัย 
พ 4.1 ม.1/2 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจาก
ภาวะโภชนาการ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ศิลปะ มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ
งานศิลปะอย่างอิสระ  ช่ืนชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ศ 1.1 ม.1/5 ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ 
หรือกราฟิกอื่นๆ ในการน าเสนอความคิด
และข้อมูล 
 

การงานอาชีพ มาตรฐาน ง. 1.1  เข้าใจการท างาน  มี
ความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการ
ท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างาน
ร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  มี
คุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน  
มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 

ง. 1.1  ม.1/1 วิเคราะห์ข้ันตอนการ
ท างานตามกระบวนการท างาน 
ง. 1.1  ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ท างานด้วยความเสียสละ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การวิเคราะห์สาระส าคัญ (Main  Concept) 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้ 

 ท 2.1 ม.1/2 เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง 
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 

การเขียนแนะน าอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ วิธีการหุง
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ โดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม 
และสละสลวย 

ค 1.1 ม 1/1 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

- การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละไปใช้ใน
การแก้ปัญหา เช่น การค านวณต้นทุนการผลิตสินค้าและจัด
จ าหน่าย และสามารถค านวณขาดทุน ก าไร จากการผลิตได้ 

ว 1.2 ม.1/14 อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารบาง
ชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต
ของพืช  
ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับ
พืชในสถานการณ์ท่ีก าหนด  

- พืชต้องการธาตุอาหารท่ีจ าเป็นหลายชนิดในการเจริญเติบโต
และการด ารงชีวิต  
- พื ชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมาก ได้แก่
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และ
ก ามะถัน ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอ ส าหรับการเจริญเติบ โต
ของพืช จึงต้องมีการให้ธาตุอาหารในรูปของปุ๋ยกับพืชอย่าง
เหมาะสม 

ต 1.1 ม 1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text) ท่ีอ่าน 

การอ่านออกเสียงค าศัพท์และการเรียนรู้ประโยคหรือข้อความ
เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการหุงข้าวในชีวิตจริงท าให้นักเรียนมีความรู้
และพัฒนาทักษะภาษาสามารถน าไปใช้ในการส่ือสารได้อย่าง
มั่นใจและถูกต้องในชีวิตประจ าวัน 

ส 3.1 ม.1/3 อธิบายความเป็นมา หลักการ และ
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย 

-การเข้าใจและเข้าถึงความจ าเป็นและคุณค่าของความพอเพียง
อย่างแท้จริง หัวใจพอเพียงก็จะเกิดขึ้นในตัว และหัวใจของเราทุก
คน 

พ 4.1 ม.1/1 เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 
พ 4.1 ม.1/2 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะ
โภชนาการ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

-หลักการเลือกอาหารตามวัย ตามโภชนาการส าหรับเด็ก การดูแล
ใส่ใจเรื่องอาหารอย่างถูกต้องในแต่ละช่วงวัย จะช่วยให้
เจริญเติบโตอย่างสมวัย มีส่วนสูงและน้ าหนักตามเกณฑ์ ช่วยสร้าง
เสริมพัฒนาการได้อย่างเต็มท่ี หลีกเล่ียงภาวะการขาดสารอาหาร
และภาวะโภชนาการเกิน 

ศ 1.1 ม.1/5 ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือ
กราฟิกอื่นๆ ในการน าเสนอความคิดและข้อมูล 
 

-การออกแบบรูปภาพมีหลายวิธี ผู้ออกแบบจะต้องวางแผน
และรู้จักเลือกทัศนธาตุต่างๆ มาใช้ในการออกแบบ อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ตามท่ีต้องการ 

ง. 1.1  ม.1/1 วิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน 
ง. 1.1  ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน
ด้วยความเสียสละ 

-การปลูกข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีเน้น
เรื่องของธรรมชาติเป็นส าคัญ 

 
 



 

 
ศึกษาความหมายความส าคัญ ประโยชน์ กระบวนการท างาน การจัดการเกี่ยวกับการปลูกข้าว

อินทรีย์ การเลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ท่ีก าหนด  ส่วนประกอบและความส าคัญ
ของหลักการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย   การ
พัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  การเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ ยวกับตนเอง และ
สถานการณ์ต่างๆ ใชีวิตประจ าวัน การออกแบบตามความคิดอิสระ โดยใช้องค์ประกอบจากทัศนธาตุสร้างสรรค์
ให้เกิดความสมดุล สวยงามตามความต้องการ  เข้าใจหลักการคิด หลักการหาค าตอบเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วน  
สัดส่วน และร้อยละ พร้อมท้ังสามารถน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ การผลิตและการบริโภค 
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
  โดยใช้กระบวนการอ่านและเขียน  เพื่อให้มีสมรรถนะในการส่ือสาร  การคิด การแก้ปัญหา  การใช้
ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี  และน ากระบวนการท่ีได้ ไปใช้แก้ปญหาในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่าง
ความสุขมีลักษณะอันพึงประสงค์ประกอบด้วย ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย , มุ่งในการท างาน, ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1  ม.1/1 , ม1/2 
ว 1.2  ม.1/14 , ม1/15 
ท 2.1  ม.1/2  
ต 1.1   ม.1/3 
พ 4.1  ม.1/1 , ม.1/2 
ศ 1.1   ม.1/15 
ค 1.1  ม. 1/1 
ส 3.1   ม.1/3 

รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 12 ช่ัวโมง 
ครูผู้สอน จ านวน 8 คน โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 



โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ข้าวอินทรีย์วิถีสุรนิทรพ์ิทย ์
แผนที่/ 
ชื่อเร่ือง 

มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

เวลา 
)ชั่วโมง(  

น้ าหนัก
คะแนน 

1. การปลูก
ข้าวอินทรีย์ 

มาตรฐาน ง 1.1   
ม.1/1 วิเคราะห์ข้ันตอนการ
ท างานตากระบวนการ
ท างาน 
ม .1/2  ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการท างานด้วย
ความเสียสละ 

การงานอาชีพ การปลูกข้าวอินทรีย์เป็นระบบการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีเน้นเรื่องของ
ธรรมชาติเป็นส าคัญ 

- ผังมโนทัศน์ 
- ใบกิจกรรม 
- ข้าวอินทรีย์ 
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2. ข้าวอินทรีย์ 
ดีอย่างไร 

มาตรฐาน ว 2.1  
ม.1/14 อธิบายความส าคัญ
ของธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผล
ต่อการเจริญเติบโตและการ
ด ารงชีวิตของพืช 
ม .1/15 เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุ
อาหารเหมาะสมกับพืชใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

พื ช ต้ องการธาตุ อาหารในการ
เจริ ญ เติ บโตซึ่ ง ใน ดิ น อาจมี ไม่
เพียงพอ จึงต้องเพิ่มธาตุอาหารในรูป
ของปุ๋ยกับพืชอย่างเหมาะสม 

- ผังมโนทัศน์ 
- ใบกิจกรรม 
 

2 10 

3. การเขียน
แนะน าอาหาร 
ท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

มาตรฐาน ท  2 .1   
ม.1/2 เขียนส่ือสารโดยใช้
ถ้อยค าถูก ต้อง  ชัด เจน 
เหมาะสมและสละสลวย 

ภาษาไทย การเขียนแนะน าอาหารท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการ วิธีการหุงข้าวหอม
มะลิสุรินทร์ โดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง 
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย  

- ใบกิจกรรม 
- แผ่นพับ 

2 10 

4. How to cook 
Organic rice? 

มาตรฐาน ต 1.1  
ม 1/3 เลือก/ระบุประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง (non-text) 
ท่ีอ่าน 
 
 

ภาษาต่างประเทศ 
 
 

การอ่านออกเสียงค าศัพท์และการ
เรียนรู้ประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการหุงข้าวในชีวิตจริงท า
ให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาสามารถน าไปใช้ในการส่ือสาร
ได้ อย่ างมั่ น ใจและถู ก ต้ อ งใน
ชีวิตประจ าวัน 

ใบกิจกรรม 1 10 

 



แผนที่/ 
ชื่อเร่ือง 

มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

เวลา 
)ชั่วโมง(  

น้ าหนัก
คะแนน 

5. กินดีมีสุข มาตรฐาน พ 4.1  
ม .1/1 เลือกกินอาหารท่ี
เหมาะสมกับวัย 
ม .1/2 วิเคราะห์ปัญหาท่ี
เกิดจากภาวะโภชนาการ 
ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 
 

หลักการเลือกอาหารตามวัย ตาม
โภชนาการส าหรับเด็ก การดูแลใส่ใจ
เรื่องอาหารอย่างถูกต้องในแต่ละช่วง
วัย จะช่วยให้เจริญเติบโตอย่างสมวัย 
มีส่วนสูงและน้ าหนักตามเกณฑ์ ช่วย
สร้างเสริมพัฒนาการได้อย่างเต็มท่ี 
หลีกเล่ียงภาวะการขาดสารอาหาร
และภาวะโภชนาการเกิน 

- ผังมโนทัศน์ 
- ใบกิจกรรม 

1 11 

6. การออกแบบ
รูปภาพ 

มาตรฐาน ศ  1.1  
ม.1/5 ออกแบบรูปภาพ 
สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่นๆ 
ในการน าเสนอความคิดและ
ข้อมูล 

ศิลปะ การออกแบบรูปภาพมีหลายวิธี 
ผู้ออกแบบจะต้องวางแผนและรู้จัก
เลือกทัศนธาตุต่างๆ มาใช้ในการ
ออกแบบ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้
เกิดรูปแบบใหม่ๆ ตามท่ีต้องการ 

- ใบกิจกรรม 
- ออกแบบโล
โก้ข้าวอินทรีย์ 

2 11 

7. การค านวณ
ต้นทุนการผลิต 

มาตรฐาน ค  1.1  
ม.1/1 เข้าใจและ
ประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

คณิตศาสตร ์ การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการ
แก้ปัญหา เช่น การค านวณต้นทุน
การผลิตสินค้าและจัดจ าหน่าย 
และสามารถค านวณขาดทุน ก าไร 
จากการผลิตได้ 

- ใบกิจกรรม 2 11 

8. ข้าวอินทรีย์
กับวิถีพอเพียง 

มาตรฐาน ส 1.1  
ม.1/3 อธิบายความเป็นมา 
หลักการ และความส าคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 
 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

การเข้าใจและเข้าถึงความจ าเป็นและ
คุณค่าของความพอเพียงอย่างแท้จริง 
หัวใจพอเพียงก็จะเกิดขึ้นในตัว และ
หัวใจของเราทุกคน 

- ผังมโนทัศน์ 
- ใบกิจกรรม 

1 11 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  12 ช่ัวโมง 
ครูผู้สอน.. โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 

ล าดับ 
ท่ี 

ชั่วโมง
ท่ี  

แผนท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ เร่ือง 
จ านวน
ชั่วโมง 

1 1-2 1 การงานอาชีพ ขั้นตอนการปลูกข้าวอินทรีย์ 2 
2 3-4  2 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช   2 

3 5 3 ภาษาไทย การเขียนแนะน าอาหารท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการ และวิธีการหุงข้าวอินทรีย์   

1 

4 6 4 ภาษาต่างประเทศ How to cook Organic rice? 1 
5 7 5 สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
หลักการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ   

1 

6 8-9  6 ศิลปะ การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุข้าวอินทรีย์โดย
ใช้องค์ประกอบของทัศนธาตุ   

2 

7 11-11  7 คณิตศาสตร์ การค านวณต้นทุนการผลิต 2 
8 12 8 สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 1 

รวม 12 8 รวมทั้งหมด 12 



 

 

 
 

วิเคราะห์ผังมโนทัศน์ 
หน่วยข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ ภาคเรียนที่  1/65  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  เวลา   12   ชั่วโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบวิเคราะห์สภาพปัญหา 
การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            



 

 

 
แบบค าร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 

                  วันท่ี  2  กันยายน  2565 
เร่ือง    ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2565 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 ด้วยข้าพเจ้า  นายโกวิทย์  ชัยทัพ ต าแหน่ง  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
มีความประสงค์ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนท่ี 1/2565 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ......กลุ่มลีลาวดี 

2. สมาชิกกลุ่ม 
      2.1  นางนิรมล ทองปน 
      2.2  นางจิตรา  สุขคุ้ม 
      2.3  นายพีรเดช   เลิศงาม  
      2.4  นายโกวิทย์  ชัยทัพ        
      2.5  นายธนกร  แก้วพินกึ 
      2.6  นายณัฐภาคย์  บ ารุง 
      2.7  นางสาวสุรีรัตน์  ฉัตรทอง   
      2.8  นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี 
 3.  ผู้เช่ียวชาญ (Mentor) ประจ ากลุ่ม   นายโกวิทย์  ชัยทัพ 
 4.  สถานท่ีประชุมกลุ่ม ห้องประชุมโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  
 5.  วันเวลาประชุมกลุ่ม 2 กันยายน  2565  เวลา 14.31 น.   
 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา  
                                             ลงช่ือ                
                                                                                              (นายโกวิทย์  ชัยทัพ) 
                                                                                         Mentor ประจ ากลุ่มลีลาวดี 
 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    ความเห็นผู้บริหารโรงเรียน   
        กลุ่มลีลาวดีขออนุญาตจัดต้ังกลุ่ม                                รับทราบ/อนุญาตให้จัดต้ังกลุ่ม 
 PLC  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้                        PLC  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้
 
      ลงช่ือ                                                                           ลงช่ือ                 

 (นางนิรมล ทองปน)                                   (นายรุ่งราวี   จ าปาดี)  

       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม   
 

   



 

 

 
 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson  Study : LS ) คร้ังที ่ 1/2565 
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

 

                                              ชื่อกลุ่ม ....ลีลาวดี... 
คร้ังที่ 1  เวลา ...14.10 วันเดือนปี  2 /9/65 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565 

 
บทบาทในกิจกรรมคร้ังนี้     ลายมือชื่อ 
[  ] Model Teacher/ (ช่ือ-สกุล)  นางนิรมล ทองปน                   
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นางจิตรา  สุขคุ้ม                 
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นายพีรเดช   เลิศงาม                  
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นายธนกร  แก้วพินึก                  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นายณัฐภาคย์  บ ารุง               

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นางสาวสุรีรัตน์  ฉัตรทอง                  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  

[  ] Mentor  (ช่ือ-สกุล)  นายโกวิทย์  ชัยทัพ                       

[  ] Expert   (ช่ือ-สกุล)  นางนิรมล ทองปน               
[  ] Administrator (ช่ือ-สกุล)  นายรุ่งราวี   จ าปาดี          

 
ขั้นตอนกิจกรรม 
1. ประเด็นสนทนา/ประเด็นปัญหา (เพื่อน าไปสูก่ารออกแบบหน่วยการเรียนรู้) 
  1) ศึกษา/ วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
     2) การตั้งช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
 

2. สาเหตุของประเด็นปัญหา 
   1) นักเรียนขาดการทักษะการคิดเช่ือมโยง การออกแบบและทักษะการท างานร่วมกัน 
  2) นักเรียนสนใจส่ืออื่น ๆ นอกจากเนื้อหาบทเรียน 
  3) นักเรียนไม่ทราบถึงเป้าหมายของการเรียน 
 

 
 
 
 



 

 

บันทึกการสนทนา  PLC คร้ังที่ ....1..... 
การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ช่ือผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดร่วมกัน 

 
นางนิรมล  ทองปน 
 

 น าเสนอเกี่ยวกับการต้ังช่ือหน่วยการเรียนรู้ท่ีส่ือ
ความหมายได้ชัดเจน ตรงประเด็นตามตัวชี้วัด ใช้ภาษา
กระชับชัดเจน และน่าอ่าน จึงเสนอช่ือหน่วยการเรียนรู้
ของแผนบูรณาการฯ เรื่อง ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ ซึ่ง
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

ครูทุกคนเห็นด้วยกับการ
ต้ังช่ือหน่วยการเรียนรู้
ของแผนบูรณาการฯ 
เรื่อง ข้าวอินทรีย์วิถี
สุรินทร์พิทย์ 

 

 

นางจิตรา  สุขคุ้ม 
 

  เสนอเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนและการตั้งช่ือหน่วย
การเรียนรู้ และการปลูกข้าวอินทรีย์ผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   

 
นายพีรเดช  เลิศงาม            

   น าเสนอการออกแบบและทักษะการท างานร่วมกันของ
นักเรียนท่ีสามารถท าออกมาเป็นช้ินงานท่ีสมบูรณ์แบบ
โดยการผลิตข้าวอินทรีย์ 

นายธนกร  แก้วพินึก  น าเสนอองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ต้องเช่ือมโยง
สัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของช้ันม.1 

 
นายณัฐภาคย์  บ ารุง 

น าเสนอ ช่ือหน่วยการเรียนรู้และช้ินงานท่ีได้ควรเป็น
ความรู้ความเข้าใจท่ีฝังแน่นติดอยู่ในตัวผู้เรียนอันเกิดจาก
การเรียนรู้ท่ีผ่านกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้นัน้ ๆ ติด
ตัวผู้เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
   
นายโกวิทย์  ชัยทัพ 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ต้องเริ่มต้นจากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัดท่ีสามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหนว่ยการเรียนรู้ต้อง
สามารถน าพาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นด้วยกับเรื่อง ข้าว
อินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน 

 
 

น.ส.ปริญาภรณ์  ดาศรี 

 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ คือ ทุกองค์ประกอบของหน่วย
การเรียนรู้ต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด เห็นด้วยกับเรื่อง ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

         
 



 

 

 
สรุปผลการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC)  
และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson  Study : LS ) 

ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
      - กระบวนการ PLC ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้เรียน  
     - การจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning  
กิจกรรมที่ท า 
      -  สมาชิกในกลุ่ม PLC ร่วมกันวิเคราะห์ผู้เรียน และต้ังช่ือหน่วยการเรียนรู้ของแผนบูรณาการฯ 

         ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 
     -   
ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
       ได้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ของแผนบูรณาการฯของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง ข้าวอินทรีย์วิถี
สุรินทร์พิทย์ 
   
การน าไปใช ้

                 น าความรู้ท่ีได้จากการ plc  มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจัดท า 
          แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องข้าวอินทรีย์วถิีสุรินทร์พิทย์    

   
 

 
 

การตรวจสอบก่อนรับรอง       
         [   ]  ถูกต้องครบถ้วน ควรรับรองผลการด าเนินการ  จ านวน ....... ช่ัวโมง    [  ]  ไม่รับรอง  
               
              ลงช่ือ........................................                                   ลงช่ือ......................................                  
                    (นายโกวิทย์  ชัยทัพ)                                             (นางนิรมล   ทองปน)       
                   ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม                                         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   
 

การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
          [   ] รับรองผลการด าเนินการ จ านวน ....... ช่ัวโมง                     [  ]  ไม่รับรอง                

      ความคิดเห็น ......................................................................................................................       
                      .......................................................................................................................   
                                

                   ลงช่ือ.........................................                                                                 
                               (นายรุ่งราวี   จ าปาดี)                           
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 



 

 

 
 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson  Study : LS ) คร้ังที่  2/2565 
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

 

                                              ชื่อกลุ่ม ....ลีลาวดี... 
คร้ังที่ 1  เวลา ...14.10 วันเดือนปี  5 /9/65 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565 

 

บทบาทในกิจกรรมคร้ังนี้     ลายมือชื่อ 
[  ] Model Teacher/ (ช่ือ-สกุล)  นางนิรมล ทองปน                   
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นางจิตรา  สุขคุ้ม                 
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นายพีรเดช   เลิศงาม                  
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นายธนกร  แก้วพินึก                  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นายณัฐภาคย์  บ ารุง               

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นางสาวสุรีรัตน์  ฉัตรทอง                  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  

[  ] Mentor  (ช่ือ-สกุล)  นายโกวิทย์  ชัยทัพ                       

[  ] Expert   (ช่ือ-สกุล)  นางนิรมล ทองปน               
[  ] Administrator (ช่ือ-สกุล)  นายรุ่งราวี   จ าปาดี          

 
ขั้นตอนกิจกรรม 
1. ประเด็นสนทนา/ประเด็นปัญหา (เพื่อน าไปสูก่ารออกแบบหน่วยการเรียนรู้) 
  1) การเลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
     2) การตั้งช่ือกิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
 

2. สาเหตุของประเด็นปัญหา 
   1) การตั้งช่ือกิจกรรมของครูยังไม่น่าสนใจ 
  2) การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
 

 
 
 
 
 



 

 

บันทึกการสนทนา  PLC คร้ังที่ ....2..... 
การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
ชื่อผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดกัน 

นางจิตรา  สุขคุ้ม 
  
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง การเขียนแนะน าอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท  2.1  ม.1/2 
สาระการเรียนรู ้ : การเขียนแนะน าอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และวิธีการหุงข้าวหอมมะลิสุรินทร์  

ครูทุกคนเลือกมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ของแผนบูรณาการ
ฯ เรื่อง ข้าวอินทรีย์วิถี
สุรินทร์พิทย์ 

  

 

 

 
   
นายโกวิทย์  ชัยทัพ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต 
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.1  ม.1/3 
สาระการเรียนรู้ : อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ 

 
นางนิรมล  ทองปน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง ข้าวอินทรีย์ดีอย่างไร 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.2 ม.1/14, ม.1/15 
สาระการเรียนรู้  : ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช  

 
นายธนกร  แก้วพินึก 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง ข้าวอินทรีย์กับวิถีพอเพียง 
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 3.1 ม.1/3 
สาระการเรียนรู ้ : ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
นายณัฐภาคย์  บ ารุง 
  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
เรื่อง ตัวเรากับการกิน 
มาตรฐานการเรียนรู้ พ 4.1 ม.1/1 , ม.1/2 
สาระการเรียนรู ้: หลักการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 

 
นายพีรเดช   เลิศงาม    
             

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
ต้ังช่ือเรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ง. 1.1  ม.1/1   
สาระการเรียนรู้  :  การปลูกข้าวอินทรีย์  

 
 

น.ส.ปริญาภรณ์  ดาศรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เรื่อง การออกแบบรูปภาพ 

ศ.1.1 ม.1/5 

สาระการเรียนรู้ : การออกแบบผลิตภัณฑบ์รรจุข้าว
อินทรีย ์

         



 

 

 
สรุปผลการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC)  
และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson  Study : LS ) 

ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
      - การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
      - การตั้งช่ือและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning  
กิจกรรมที่ท า 
      -  การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

                -  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
       ได้ช่ือแผนบูรณาการฯของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 
   
การน าไปใช ้

                 น าความรู้ท่ีได้จากการ plc  มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจัดท า 
          แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องข้าวอินทรีย์วถิีสุรินทร์พิทย์    

   
 

 
 

การตรวจสอบก่อนรับรอง       
         [   ]  ถูกต้องครบถ้วน ควรรับรองผลการด าเนินการ  จ านวน ....... ช่ัวโมง    [  ]  ไม่รับรอง  
               
              ลงช่ือ........................................                                   ลงช่ือ......................................                  
                    (นายโกวิทย์  ชัยทัพ)                                             (นางนิรมล   ทองปน)       
                   ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม                                         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   
 

การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
          [   ] รับรองผลการด าเนินการ จ านวน ....... ช่ัวโมง                     [  ]  ไม่รับรอง                

      ความคิดเห็น ......................................................................................................................       
                      .......................................................................................................................   
                                

                   ลงช่ือ.........................................                                                                 
                               (นายรุ่งราวี   จ าปาดี)                           
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 
 
 

 



 

 

 
  

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (การงานอาชีพ) 

มาตรฐาน ง. 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการ
จัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  
และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 

ง. 1.1  ม.1/1 วิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
ง. 1.1  ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต  การล าเสียงสารผ่านเซลล์ 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ว 1.2 ม.1/14 อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืช  

ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ท่ีก าหนด  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ภาษาไทย) 
  มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ท 2.1 ม.1/2 เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ภาษาต่างประเทศ) 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุผล 
  ต 1.1 ม 1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text) ท่ีอ่าน 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (สุขศึกษาและพลศึกษา) 
  มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
  พ 4.1 ม.1/1 เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 
          พ 4.1 ม.1/2 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ศิลปะ) 
  มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์  
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
หน่วยการเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  12 ช่ัวโมง 
ครูผู้สอน.. โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 



 

 

  ศ 1.1 ม.1/5 ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่นๆ ในการน าเสนอความคิดและข้อมูล 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (คณิตศาสตร์) 
  มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการและน าไปใช้    
  ค 1.1 ม 1/1 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
          มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่าง
มีดุลยภาพ 
 ส 3.1 ม.1/3 อธิบายความเป็นมา หลักการ และความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย 
2. สาระส าคัญ  
  การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีเน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นส าคัญ ส าหรับใช้ในการ
เจริญเติบโตของพืช ซึ่งมีอยู่ในปุ๋ย 3 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยท่ีผลิตจากวัสดุอินทรีย์ เช่น มูลวัว มูลไก่ ซาก
ต้นไม้ ใบไม้  ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยท่ีได้มาจากการผลิต หรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่างๆ ท่ีได้ตาม
ธรรมชาติ ปุ๋ยชีวภาพ คือปุ๋ยท่ีประกอบด้วยจุลินทรีย์ท่ียังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์ หรือ
เปล่ียนธาตุอาหารพืชท่ีอยู่ในรูปท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปท่ีพืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ หลักการ
เลือกอาหารตามวัย ตามโภชนาการส าหรับเด็ก การดูแลใส่ใจเรื่องอาหารอย่างถูกต้องในแต่ละช่วงวัย จะช่วยให้
เจริญเติบโตอย่างสมวัย ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการได้อย่างเต็มท่ี หลีกเล่ียงภาวะการขาดสารอาหารและภาวะ
โภชนาการเกิน การเขียนแนะน าข้าวอินทรีย์ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และวิธีการหุงข้าวอินทรีย์ โดยใช้ถ้อยค า
ถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสมและสละสลวย การอ่านออกเสียงค าศัพท์และการเรียนรู้ประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการหุงข้าวในชีวิตจริงท าให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาสามารถน าไปใช้ในการส่ือสารได้
อย่างมั่นใจและถูกต้องในชีวิตประจ าวัน การค านวณต้นทุนการผลิต คือ การก าหนดราคาสินค้าต่อ 1 ช้ิน โดย
วิเคราะห์จากการค านวณราคาสินค้าท่ีจุดคุ้มทุน คือ การก าหนดราคาสินค้าในการจ าหน่ายท่ีคุ้มกับต้นทุนการผลิต 
หรือ เรียกว่าจุดคุ้มทุน โดยใช้หลักการค านวณร้อยละ ประยุกต์กับหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเบื้องต้น โดยการ
ก าหนดราคาสินค้าต่อ 1 ช้ินควรคิดท่ีก าไรไม่ควรน้อยกว่า 31 % ของราคาทุน การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์มี
หลายวิธี ผู้ออกแบบจะต้องวางแผนและรู้จักเลือกทัศนธาตุต่างๆ มาใช้ในการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
รูปแบบท่ีทันสมัย คุ้มค่าต่อประโยชน์ผู้บริโภค การเข้าใจและเข้าถึงความจ าเป็นและคุณค่าของความพอเพียงอย่าง
แท้จริง หัวใจพอเพียงก็จะเกิดขึ้นในตัว และหัวใจของเราทุกคน   
1. สาระการเรียนรู้  
     1. ขั้นตอนการปลูกข้าวอินทรีย์ 
    2. ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช   
     3. การเขียนแนะน าอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และวิธีการหุงข้าวอินทรีย์   
     4. How to cook Organic rice? 
 5. หลักการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยและปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ   
 6. การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุข้าวอินทรีย์โดยใช้องค์ประกอบของทัศนธาตุ   
 7. การค านวณต้นทุนการผลิต 



 

 

 8. ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1  มีวินัย 
 5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.3  มุ่งมั่นในการท างาน 
6. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 6.1   ผังมโนทัศน์ 
 6.2  ใบกิจกรรม 
 6.3  แผ่นพับ 
 6.4  การออกแบบโลโก้ข้าวอินทรีย์ 
 6.5  ข้าวอินทรีย์ 
7. การวัดและประเมินผล 
   7.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1)  การตอบค าถามระหว่างเรียน 
 2)  ประเมินใบกิจกรรม 
 3)  ประเมินผังมโนทัศน์ 
 4)   ประเมินแผ่นพับ 
 5)  ประเมินการออกแบบโลโก้ข้าวอินทรีย์ 
   7.2 การวัดและประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1)  ประเมินจากขั้นตอนการท านา 
 2)  ผลผลิตจากข้าวอินทรีย์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
8. เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน   
 

รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ / คะแนน 
หนูเก่งแล้ว  

(4) 
หนูท าได้ 

(1) 
หนูเร่ิมเรียน 

(2) 
ช่วยหนูด้วย 

(1) 
กระบวนการ
ท างานกลุ่ม 

มีการวางแผนการ 
ท างานอย่างเป็นระบบ
มีข้ันตอนชัดเจนและ
ปฏิบัติงานได้ตามแผน
และเวลาท่ีก าหนด 

มีการวาแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบพอ 
สมควร แต่ยังขาดความ
ชัดเจนบางขั้นตอน 
ปฏิบัติงานส าเร็จตาม
เวลาเป็นส่วนใหญ่ 

การวางแผนยังมี
ความสับสน ขาด
ความชัดเจนในการ
น าไปสู่การปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานไม่ส าเร็จ
ตามเวลา 

ไม่มีการวางแผนงาน 
ไม่สามารถท างานได้
ส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ความร่วมมือ
ในการท างาน 

เอาใจใส่กระตือรือร้น 
ในการท างานและ 
ร่วมมือกันปฏิบัติงาน 
เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
ทุกครั้ง 

เอาใจใส่ กระตือรือร้น 
ในการท างานพอสมควร 
และร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ 

เอาใจใส่ กระตือรือร้น 
ในการท างานน้อย
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติ งานเป็น
ส่วนใหญ่ 

ขาดความเอาใจใส่ และ 
ความกระตือรือร้นใน
การท างาน ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถ 
ในเขียน
สื่อสาร 

เขียนค าส่ือสารด้วย
ค าและประโยค 
ง่าย ๆ ได้ถูกต้อง 

เขียนค าส่ือสารด้วยค า 
และประโยคง่ายๆได้ 
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

เขียนค าส่ือสารด้วยค า 
และประโยคง่าย ๆ 
ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 

ไม่สามารถเขียนค า
ส่ือสารด้วยค าและ
ประโยคง่าย ๆ ได้ 
 

การน าเสนอ
ผลงาน 

การน าเสนอดีมาก 
น่าสนใจ  ใช้ภาษา
เหมาะสม 

การน าเสนอดี แต่ยังไม่
ชัดเจน  การใช้ภาษาไม่
น่าสนใจ       

การน าเสนอพอใช้  
การใช้ภาษายังไม่
ชัดเจน   

การน าเสนอไม่น่าสนใจ 
ควรปรับปรุง 

ผังมโนทัศน์ สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตามจุดประสงค์   
บันทึกชัดเจน มีประ 
เด็นส าคัญครบถ้วน   

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตามจุดประสงค์  มีประ 
เด็นส าคัญบางส่วนยังไม่
ชัดเจน 

สรุปเนื้อหาไม่ยึดตาม
จุดประสงค์  บันทึก
ไม่ชัดเจน  ประเด็น
ไม่ครบถ้วน   

สรุปเนื้อหาไม่ชัดเจน  
ประเด็นส าคัญไม่
ครบถ้วน 

การตอบ
ค าถาม 

ตอบค าถามได้
ถูกต้อง ครอบคลุม
เนื้อหาตรงประเด็น 

ตอบค าถามถูกต้อง
บางส่วน ยังไม่ครอบ 
คลุมเนื้อหา        

ตอบค าถามไม่ถูกต้อง 
ไม่ครอบคลุมเนื้อหา  
ไม่ตรงประเด็น     

ไม่ตอบค าถาม หรือ
ตอบไม่ตรงประเด็น     

 
8. กิจกรรมการเรียนรู้   
 กิจกรรมชั่วโมงที่ 1-2 วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ Practice  (กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ) 
       ครูทักทายนักเรียนและทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมา อาหารและโภชนาการ พอสังเขป และสนทนา
เรื่อง การท านา มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ ขั้นตอนการผลิต ในชีวิตประจ าวัน ท่ีนักเรียน
เคยเห็น แล้วตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นคิด    

  1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  โดยใช้กิจกรรม Think Pair Share  โดยใช้ค าถาม ดังนี้ 



 

 

จากภาพท่ีนักเรียนคือประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ ถามว่าข้าวอินทรีย์ หมายถึงอะไร  
  2) นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 และท าผังมโนทัศน์ เรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ 

       3) นักเรียนน าเสนอผลงานโดยใช้กิจกรรม ท าแผนผังมโนทัศน์ เรื่องขั้นตอนการผลิตข้าวอินทรีย์ 
โดยใช้ Galery walk 
  4) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นตามเนื้อหาสาระท่ีเรียน 
  5) ย้ าเตือนส่ิงท่ีต้องการเอาใจใส่เป็นพิเศษ  บทบาท  หน้าท่ี  ความรับผิดชอบความมีวินัย    
  6) ครูประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้การผลิตข้าวอินทรีย์แบบต่าง ๆ  และตรวจผลงาน  สรุป
ประเด็นตามเนื้อหาสาระท่ีเรียน  

 7) ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม (Exit Ticket ) โดยเขียนใส่กระดาษโพสอิทแล้วไปติดบนกระดาน 
 จากการเรียนรู้ท่ีผ่านมา ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของข้าวอินทรีย์  
 กิจกรรมชั่วโมงที่ 1-4  วิธีการสอน Co - 5 Step  (กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  ขั้นที่ 1 เสนอสิ่งเร้าและระบุค าถามส าคัญ   
 1) ครูอภิปรายกับนักเรียนเกี่ยวกับอาหารหลักของคนไทย และอาชีพของคนไทยต้ังแต่อดีต              
แล้วให้นักเรียนดูภาพการท านา แล้วให้นักเรียน (ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มกลุ่มตอบและอธิบายเพิ่มเติม) 
  ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์   
  2) แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คละเก่ง กลาง อ่อน โดยใช้เทคนิค Group of  four และ
แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม Think  Pair  Share โดยครูให้นักเรียนสังเกตและช่วยกันวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของต้นข้าว 2 ต้น ท่ีมีลักษณะต่างกัน จากประเด็นค าถาม “ภาพต้นข้าว 2 ภาพ มีลักษณะแตกต่างกัน
อย่างไร” นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุท่ีท าให้ต้นข้าวผิดปกติ และเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 ขั้นThink  นักเรียนคิดคนเดียว  ขั้นPair นักเรียนคิดเป็นคู่ ขั้นShare นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังช้ัน 
 ขั้น 1 อภิปราย และสร้างความรู้    
 3) ครูก าหนดสถานการณ์เกี่ยวกับความผิดปกติของข้าว ให้วิเคราะห์สถานการณ์จากภาพ  หาสาเหตุท่ี
ท าใหข้้าวแสดงอาการผิดปกติ เขียนแนวทางการปรับปรุงดินเพื่อแก้อาการผิดปกติของข้าว  
 4) ครูสุ่มให้คุณน าเสนอของกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน และให้เพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันประเมินความ
ถูกต้อง กลุ่มท่ีประเมินเพื่อนพบข้อผิดแก้ไขได้ถูกต้องจะได้คะแนนเพิ่ม  
 5) ครูใช้ Powerpoint สรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับธาตุอาหารส าคัญต่อพืชอย่างไร  
  ขั้นที่ 4 ขั้นสื่อสารและสะท้อนความคิด   
 6) นักเรียนศึกษาความรู้ท่ี 2 เรื่อง ประเภทของปุ๋ย และท าใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพอะไรดีกว่ากัน โดยระบุข้อดี ข้อเสียของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ในรูปผังมโนทัศน์ /สุ่มตัวแทนน าเสนอ 
  ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์และตอบแทนสังคม    
 7) นักเรียนศึกษาความรู้จากวิดิทัศน์ เรื่อง ผลผลิตข้าวจากปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์  

8) กิจกรรม Exit ticket  นักเรียนตอบค าถามในใน Post it ประเด็น “ข้าวอินทรีย์ดีอย่างไร” 
 กิจกรรมชั่วโมงที่ 5 (กลุ่มสาระฯภาษาไทย) 
 1) ครูน าเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของข้าวอินทรีย์ และวิธีการหุงข้าวอินทรีย์    

2) ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความรู้ท่ีได้รับจากการชมวีดิทัศน์ 
3) นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง คุณค่าทางโภชนาการของข้าวอินทรีย์ และวิธีการหุงข้าวอินทรีย์     
4) ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรม เรื่อง การเขียนแนะน าคุณค่าทางโภชนาการของข้าวอินทรีย์ และวิธีการ

หุงข้าวข้าวอินทรีย์ 



 

 

5) นักเรียนท าแผ่นพับแนะน าคุณค่าทางโภชนาการของข้าวอินทรีย์ และวิธีการหุงข้าวอินทรีย์    
 กิจกรรมชั่วโมงที่ 6  
       1) ครูเปิดวีดีโอให้นักเรียนดูเกี่ยวกับวิธีการหุงข้าว และครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และแบ่งกลุ่ม
นักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยคละนักเรียนเก่ง กลาง อ่อน)  
 2) ครูน าเสนอค าศัพท์บน Power point  โดยครูอ่านค าศัพท์และให้นักเรียนอ่านตาม 1 รอบ และให้
นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์พร้อมกันอีก 1 รอบด้วยตนเองพร้อมๆกัน และเพื่อเป็นการเน้นย้ าความเข้าใจครู
สอดแทรกเกมการแข่งขันสัก 2-3 นาที โดยครูช้ีแจงว่า ถ้าครูพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนพูดค าแปล แต่
ถ้าครูพูดค าแปลให้นักเรียนพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งครูจะมีวิธีการให้คะแนนท่ีหลากหลายตามสถานการณ์ 
เช่นกลุ่มท่ีตอบออกมาได้รวดเร็ว ชัดเจนและเสียงดังฟังชัดจะเป็นฝ่ายได้คะแนนไป (กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Games-based Learning) 
 3) ครูแจกใบงานเกี่ยวขั้นตอนการหุงข้าว และครูน าเสนอขั้นตอนการหุงข้าวบน Power point ครูอ่าน
ประโยคแต่ละขั้นตอนให้นักเรียนฟัง 1 รอบ และแปลประโยค หลังจากนั้น ให้นักเรียนอ่านประโยคด้วยตนเอง
พร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบ และแปลประโยคพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเพื่อเน้นย้ าความเข้าใจ 
 4) ครูแจกใบงาน (Matching Activity) การจับคู่รูปภาพกับขั้นตอนการหุงข้าว (How to cook 
organic rice?) (ให้เวลา 11 นาที) ครูเฉลยใบงานโดยการให้แต่ละกลุ่มเปล่ียนกันตรวจ 
 5) สรุปก่อนออกจากห้องเรียนโดยการให้ตัวแทนจับสลากว่าจับได้ขั้นตอนการหุงข้าวขั้นท่ีเท่าไหร่แล้วให้
พูดขั้นตอนนั้น ครูอนุญาตให้กลุ่มนั้นออกจากห้อง (ใช้เทคนิค Exit ticket) 
 กิจกรรมชั่วโมงที่ 7 การจัดการเรียนการสอนแบบ TGT (กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา) 
        1) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ แจกใบความรู้ท่ีครูเตรียมมาเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าว
และพลังงานของข้าวแต่ละชนิดให้แก่นักเรียน 
  2) ครูเปิดโปรแกรม Powerpoint เรื่อง ประโยชน์ของข้าวและพลังงานของข้าวแต่ละชนิด  
  3) ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย (โดยใช้เทคนิค Think-Pair-Share) 
โดยใช้ค าถาม ข้าวแต่ละประเภท แตกต่างกันอย่างไร 
          4) นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวและพลังงานของข้าวแต่ละชนิด และร่วมอภิปราย
ความรู้ร่วมกัน 
          5) ครูจะให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมเลือกบัตรภาพ ซึ่งจะมีบัตรภาพเกี่ยว ชนิดของข้าว สีของข้าว 
ลักษณะของข้าว ขนาดข้องเม็ดข้าวและปริมาณแคลอรี่ของข้าว ไปแยกจ าแนกท่ีหน้าช้ันเรียน เมื่อเสร็จแล้ว จะ
ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกัน  
          6) ครูอธิบายเกี่ยวกับภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกิน     
          7) นักเรียนท าแบบทดสอบผ่านโปรแกรม kahoot จ านวน ๑๐ ข้อ 
          8) ครู ผู้สอนใช้กิจกรรม Exit ticket โดยครู ต้ังค าถาม โดยต้ังค าถาม ท าไมนักเรียนจึงต้องเลือก
รับประทานข้าวให้เหมาะสมกับตนเอง 
          9) ครูมอบหมายให้นักเรียนท าแผนผังความคิดข้าวแต่ละชนิด ส่งในคาบถัดไป 
 กิจกรรมชั่วโมงที่ 8-9 (กลุ่มสาระฯศิลปะ) วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)  
       1) ครูแจ้งจุดประสงค์ แบ่งกลุ่มนักเรียน ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่ององค์ประกอบของทัศนธาตุและ 
ปฏิบัติกิจกรรม Think  Pair  Share จากค าถาม“การออกแบบจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของทัศนธาตุครบทุก
องค์ประกอบหรือไม่” 
 2) ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “การออกแบบ” 



 

 

 3) ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใบงานท่ี 1 “Mind Mapping”เรื่องการออกแบบ 
 4) ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใบงานท่ี 2 (กลุ่ม) การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ 
 5) ครูสรุปบทเรียนและให้นักเรียนอภิปรายหน้าเรียนและปฏิบัติกิจกรรม Exit ticket จากค าถาม  
“สีสามารถบ่งบอกความรู้สึกแทนอารมณ์ได้หรือไม่”  
 กิจกรรมชั่วโมงที่ 10-11 วิธีสอนแบบเปิด(Open Approach) + HIP  (กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์) 
        1) ครูวางสินค้า 6 ชนิดท่ีโต๊ะนักเรียนแต่ละกลุ่ม แสดงรูปสินค้าต่างๆ แล้วให้นักเรียนเดินเวียนเป็นกลุ่ม
สังเกตท่ีราคาสินค้าแต่ละชนิดท่ีคุณครูให้ดู แล้วนักเรียนบันทึกราคาสินค้า เปอร์เซ็นต์ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ละ
รายการลงในใบกิจกรรมท่ี 1 แบบบันทึกราคาสินค้ารายการละ 1 นาทีอย่างรวดเร็ว 

2) ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม Think Pair Share โดยการให้คุณอ านวยหยิบแจกเพื่อนคนละ 1 แผ่น
แล้วเริ่มท ากิจกรรม โดยครูช้ีแจงเวลาการท ากิจกรรมแต่ละขั้น  โดยใช้ค าถามดังนี้ 

 
 
 
   -Think (คิดคนเดียว 3 นาที) นักเรียนคิดว่าการก าหนดราคาสินค้าแต่ละชนิด มีปัจจัยอะไรบ้างใน 

การก าหนดราคาสินค้า? 
 - Pair (คิดคู่ 3 นาที) นักเรียนคิดว่าการก าหนดราคาสินค้าแต่ละชนิด  มีปัจจัยอะไรบ้างในการ 

ก าหนดราคาสินค้า? 
 - Share (คิดเป็นกลุ่ม 3 นาที) นักเรียนคิดว่าการก าหนดราคาสินค้าแต่ละชนิด มีปัจจัยอะไรบ้าง 
ในการก าหนดราคาสินค้า? 

3) คุณครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 หลักการค านวณต้นทุนการผลิต ให้เวลา 6 นาที 
4) คุณครูให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมจากการศึกษาใบความรู้ท่ี 1 หลักการค านวณต้นทุน 

การผลิต แล้วเขียนสรุปเป็น Mind Mapping เป็นกลุ่ม ลงในกระดาษกิจกรรมกลุ่ม 
5) ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มออกไปติดช้ินงานหน้าช้ันเรียน แล้วท าการสุ่ม 2 กลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ัน

เรียน และหากเพื่อนๆคนใดมีข้อสงสัยให้ยกมือข้ึนถาม พร้อมท้ังร่วมประเมินชิ้นงานพร้อมๆกัน 
6) ครูให้นักเรียนสรุปใจความส าคัญหลัก ในการคิดค านวณราคาสินค้าโดยการให้เขียนข้อๆให้สมบูรณ์

หน้าช้ันเรียนท้ัง 
7) ครูให้นักเรียนน าความรู้หลักการค านวณหรือการก าหนดราคาสินค้าในช่ัวโมงท่ีแล้ว มาค านวณ

เปอร์เซ็นต์ร้อยละจากราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ 1)ผงซักฝอก 2)นมเปรี้ยว 3)ขนมเลย์ ซอ งใหญ่  เพื่ อ ให้ นั กแยก
เปอร์เซ็นต์ต้นทุนวัตถุดิบ  เปอร์เซ็นต์ค่าแรง   เปอร์เซ็นต์การก าหนดก าไร  และเปอร์เซ็นต์งบประมาณการขนส่ง
จัดส่ง  

 8) ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้การก าหนดราคาสินค้าโดยท่ัวไปมีเปอร์เซ็นต์ท่ีต้องค านวณจาก
อะไรบ้างเป็นข้อๆและเขียนแจกใบงานให้นักเรียนท าเป็นการบ้าน 
 กิจกรรมชั่วโมงที ่12 การจัดการเรียนการสอนแบบ G PAS 5 Steps  (กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ) 
       1) นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความพอเพียง โดยใช้ค าถาม 
       2) นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม 
          3) นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังวิเคราะห์ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด 

นักเรียนคิดว่าการก าหนดราคาสินค้าแต่ละชนิด มีปัจจัยอะไรบ้างในการก าหนดราคาสินค้า? 
 



 

 

          4) นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อตัวเราแล้วสรุป
ความรู้เป็นแผนภาพความคิด  
          5) นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม จากนั้นแต่ละกลุ่ม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับข้าวอินทรีย์ แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด 
          6) นักเรียนร่วมกัน เสนอแนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
          7) นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงท่ีเข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน 
9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
    9.1 สื่อการเรียนรู้  
     1)  ใบความรู้ เรื่อง ธาตุอาหารส าคัญต่อพืชอย่างไร  
 2)  ใบกิจกรรม เรื่อง ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์อะไรดีกว่ากัน 
 3)  วีดิทัศน์ เรื่อง ผลผลิตข้าวจากปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 

4)  ใบความรู้ เรื่อง คุณค่าทางโภชนาการของขา้วอินทรีย ์และวิธีการหุงข้าวอินทรีย์  
   5) ใบกิจกรรม เรื่อง คุณค่าทางโภชนาการของข้าวอินทรีย์ และวิธีการหุงข้าวอินทรีย์     
    6)  วีดิทัศน์ เรื่อง เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของข้าวอินทรีย์ และวิธีการหุงข้าวอินทรีย์    
 7)  ใบความรู้ เรื่องการออกแบบ  
 8)  ใบกิจกรรม“Mind Mapping”เรื่องการออกแบบ  
 9)  ใบกิจกรรม เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ 
 11) ใบความรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 11) ใบกิจกรรม เรื่องการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับข้าวอินทรีย์  
 12) วีดิทัศน์ เรื่อง การท านาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์    

13) ใบความรู้ เรื่อง หลกัการผลิตขา้วอินทรีย์  
 14) แบบบันทึกราคาสินค้า 
 15) ใบความรู้ท่ี 1 หลักการค านวณต้นทุนการผลิต 
 16) ใบกิจกรรม “การค านวณต้นทุนการผลิต” 
 17) กระดาษกิจกรรม “การค านวณราคาสินค้าท่ีจุดคุ้มทุน” 
 18) ใบความรู้ เรื่อง How to cook organic rice? (ภาษาต่างประเทศ)  
 19) ใบงาน เรื่อง How to cook organic rice? 
 20) วีดีทัศน์เรื่อง How to cook organic rice? 
 21) รูปภาพอาหาร ๕ หมู่ 
 22) ใบความรู้ข้าวแต่ละชนิด 
 23) บัตรภาพอาหาร 
    9.2 แหล่งการเรียนรู้  
     1)  ห้องอุตสาหกรรม 
 2)  ห้องวิทยาศาสตร์ 
 3)  ห้องภาษาไทย 
 4)  ห้องภาษาอังกฤษ 
 5)  ห้องพลศึกษา 



 

 

 6)  ห้องศิลปะ 
 7)  ห้องคณิตศาสตร์ 
 8)  ห้องสังคมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



 

 

บันทึกผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในโอกาสต่อไป 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
. 

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

        (ครูผู้สอน) 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 

  (ลงช่ือ).................................................... 
   (นางนิรมล   ทองปน) 

   (ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ) 
 
ความคิดเห็นของรองผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

  (ลงช่ือ).................................................... 
   (นายศักด์ิชาย   เทียนชัย) 

  (รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม) 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

  (ลงช่ือ).................................................... 
     (นายรุ่งราวี   จ าปาดี) 

     (ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson  Study : LS ) คร้ังที่  …1………………. 
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

 

ชื่อกลุ่ม ลีลาวดี 
คร้ังที่ 1  เวลา .14.10 วันเดือนปี   8 /9/65 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565 

 
บทบาทในกิจกรรมคร้ังนี้     ลายมือชื่อ 
[  ] Model Teacher/ (ช่ือ-สกุล)      นายพีรเดช   เลิศงาม  
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นายธนกร  แก้วพินึก  
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นายณัฐภาคย์   บ ารุง  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นางสาวปริญาภรณ์   ดาศรี  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นางจิตรา   สุขคุ้ม         

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  

[  ] Mentor  (ช่ือ-สกุล)               นายโกวิทย์   ชัยทัพ      

[  ] Expert   (ช่ือ-สกุล)               นางนิรมล   ทองปน             

[  ] Administrator (ช่ือ-สกุล)       นายรุ่งราวี   จ าปาดี    

 
ขั้นตอนกิจกรรม 
1. ประเด็นสนทนา/ประเด็นปัญหา 
    -PLC  แผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ ก่อนเปิดช้ันเรียน
.................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
2. สาเหตุของประเด็นปัญหา 
     - เสนอแนะกระบวนการจัดการเรียนรู้/เทคนคิการเรียนรู้ 
     - เสนอแนะการเลือกส่ือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้น่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกการสนทนา  PLC คร้ังที่ .......1...... 
ชื่อผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดร่วม /แนวปฏิบัติร่วมกัน 

นางนิรมล ทองปน 

 

 

 

-กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
เน้น เทคนิคการสอน  

-PLC  แผนการจัดการเรียนรู้ให้
สมบูรณ์ ก่อนเปิดช้ันเรียน  
-เพิ่มวีดีทัศน์ เกี่ยวกับการท านา   
-แก้ไขกิจกรรม Think Pair Share  
ให้กระบวนการชัดเจน  
- ครูผู้สอนควรเดินดูการท างาน
ของนักเรียน 
-เพิ่มส่ีอการสอนให้หลากหลาย 
 

นายโกวิทย์ ชัยทัพ -ควรเปิด POWER POINT เรื่องหลักการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ ช่วงสรุปบทเรียน 
 

นายธนกร  แก้วพินึก -ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ควรเพิ่มวีดีทัศน์ 
เกี่ยวกับการท านา   

นายณัฐภาคย์ บ ารุง -กิจกรรม Think Pair Share  กิจกรรม
กระบวนการต้องชัดเจน  

นางจิตรา สุขคุ้ม - กระบวนการจัดการเรียนรู้ ในการ
ท างาน เน้นการมีส่วนร่วมทุกคน 
- ครูผู้สอนควรเดินดูการท างานของ
นักเรียน 

นางสาวปริญาภรณ์ ดาศรี 

 

 

-กิจกรรมการการเรียนการสอน 
สนองมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
-ควรเพิ่มส่ีอการสอนให้หลากหลาย 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สรุปผลการจัดกิจกรรม PLC  

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) PLC 

 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
-การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
กิจกรรมที่ท า 
-ประชุม ระดมความคิดจากคณะครูท้ัง 8 กลุ่มสาระ เพื่อจัดท าแผนบูรณาการ  8 กลุ่มสาระ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
-ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
................................................................................................................................................................  
การน าไปใช ้
-สามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
................................................................................................................................................................  

 
 
 
 

 
การตรวจสอบก่อนรับรอง       
[   ]  ถูกต้องครบถ้วน ควรรับรองผลการด าเนินการ  จ านวน ....... ช่ัวโมง    [  ]  ไม่รับรอง     
            

              ลงช่ือ........................................                                 ลงช่ือ.........................................                   
                    (นายโกวิทย์   ชัยทัพ)                                              (นางนิรมล   ทองปน)       
                   ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
          [   ] รับรองผลการด าเนินการ จ านวน ....... ช่ัวโมง                     [  ]  ไม่รับรอง                

      ความคิดเห็น ......................................................................................................................       
                                                       

                  ลงช่ือ .                                                                
                              (นายรุ่งราวี   จ าปาดี)                           
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 



 

 

 
          

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงชุก 
หน่วยการเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
รายวิชา การงานอาชีพ ง 21101 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   งานเกษตร เร่ือง การผลิตข้าวอินทรีย์ 
ครูผู้สอน นายพีรเดช  เลิศงาม เวลา 120 นาที 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ง. 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการ
จัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  
และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 
  ง 1.1 ม.1/1  วิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
  ง 1.1 ม.1/2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
  2. สาระส าคัญ 
  ข้าวอินทรีย์ (Organic rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  (Organic Farming) 
ซึ่งเป็นวิธีการผลิตท่ีหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีหรือสารสงเคราะห์ต่าง ๆ การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิต
ข้าวท่ีไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและก าจัด
วัชพืช สารป้องกันก าจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีท่ีใช้รมเพื่อป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวใน
โรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะท าให้ได้ผลผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 
 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.1 ด้านความรู้ (K) 
            - นักเรียนสามารถอธิบายหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ได้ถูกต้อง 
 1.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
        - นักเรียนสามารถเขียนผังมโนทัศน์เรื่องหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ได้ถูกต้อง 
 3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
           3.3.1 มีวินัยในการเข้าช้ันเรียน  
           3.3.2 ใฝ่เรียนรู้ศึกษาข้อมูลเนื้อหาท่ีเรียนรู ้
           3.3.3 มุ่งมั่นในการท างานกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย    
4.  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
     4.1 ความสามารถในการส่ือสาร (การส่ือสารด้วยภาษา) 
     4.2 ความสามารถในการคิด  (วิเคราะห์หลักการ) 
     4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา (การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้) 
 



 

 

5. หลักฐานการเรียนรู้ 
     5.1 ภาระงาน 

1) กิจกรรม Think Pair Share   
 2) การน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 3) การท าใบงานแผนผังมโนทัศน์ เรื่องหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ได้ถูกต้อง  
     5.2 ชิ้นงาน 

1) ใบกิจกรรม Think Pair Share   
 2) แผนผังมโนทัศน์ เรื่องหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ได้ถูกต้อง  
6. สาระการเรียนรู้ 

  - หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ Practice) 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม (20 นาที) 
       ครูทักทายนักเรียนและทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมา อาหารและโภชนาการ พอสังเขป และสนทนา
เรื่อง การท านา มีข้ันตอนอย่างไรบ้าง  หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ ขั้นตอนการผลิต ในชีวิตประจ าวัน ท่ีนักเรียน
เคยเห็น แล้วตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นคิด    

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  โดยใช้กิจกรรม Think Pair Share  โดยใช้ค าถาม ดังนี้  
Q1 : จากภาพท่ีนักเรียนคือประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ ถามว่าข้าวอินทรีย์ หมายถึงอะไร  

                        (ค าตอบ  ข้าวอินทรีย์ (Organic rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย์  (Organic Farming) ซึ่งเป็นวธิีการผลิตท่ีหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีหรือสารสงเคราะห์ต่าง ๆ  

     1.1) ขั้น Think (คิดคนเดียว) ให้นักเรียนตอบค าถาม Q1   (3 นาที) 
     1.2) ขั้น  Pair (คิดเป็นคู่) ให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การตอบค าถาม 

Q1   (3 นาที)   
1.3) ขั้น  Share  (การน าเสนอ)ให้นักเรียนปรึกษากันในกลุ่ม ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

น าเสนอในกลุ่ม ผลการตอบค าถาม Q1   (4 นาที) 
Q2: หลักการปลูกข้าวอินทรีย์  มีข้ันตอนการผลิตอย่างไร 

                      (แนวค าตอบ 1. การเลือกพื้นท่ีปลูก 2. การเลือกใช้พันธุ์ข้าว 3, การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 
4. การเตรียมดิน 5. วิธีปลูก 6. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 7. ระบบการปลูกพืช 8. การควบคุมวัชพืช 
9. การป้องกันก าจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช 10. การจัดการน้ า 11. การเก็บเกี่ยว การนวดและการลด
ความช้ืน  12. การเก็บรักษาข้าวเปลือก 
    2) แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ การวัดผลประเมินผล ด้านทักษะกระบวนการ  
 ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ  (80 นาที) 
                  1) นักเรียนจัดกลุ่ม ๆ จ านวน 4-5 คน ต่อกลุ่ม โดยคละเก่ง กลาง อ่อน โดยใช้เทคนิค (Group 
of four) 

  คุณอ านวย มีหน้าท่ี อ านวยความสะดวกให้สมาชิกในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
  คุณวางแผน มีหน้าท่ี ก าหนดและวางแผนการท างานกลุ่ม 
  คุณน าเสนอ มีหน้าท่ี น าเสนอผลงานกลุ่ม 
  คุณรวบรวม มีหน้าท่ี รวบรวมผลงานจากสมาชิกในกลุ่มไปส่งครู  

http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#1
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#2
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#3
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#4
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#5
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#6
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#7
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#8
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#9
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#10
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#11
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#11
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#12


 

 

       2) คุณอ านวยแต่ละกลุ่มรับเอกสารใบความรู้ท่ี 1 และใบงานท่ี 1-4  เรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์
แบบต่าง ๆ  ให้สมาชิกในกลุ่มศึกษา   

       3) นักเรียนน าเสนอผลงานโดยใช้กิจกรรม ท าแผนผังมโนทัศน์ เรื่องขั้นตอนการผลิตข้าวอินทรีย์ 
โดยใช้ Galery walk 
    4) นักเรียนน าเสนอผลงาน  โดยน าเสนอหน้าช้ันเรียนทุกกลุ่ม ๆ ละ 5 นาที โดยประมาณ แต่ละ
กลุ่มต้องเปิดโอกาสให้เพื่อนนักเรียนซักถามข้อสงสัย และบันทึกเพิ่มเติมลงในสมุด 
 ขั้นที่ 1 ขั้นสรุป (5 นาที) 
  1) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นตามเนื้อหาสาระท่ีเรียน 
  2) ย้ าเตือนส่ิงท่ีต้องการเอาใจใส่เป็นพิเศษ  บทบาท  หน้าท่ี  ความรับผิดชอบความมีวินัย    

          ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล (5 นาที) 
  1) ครูประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้การผลิตข้าวอินทรีย์แบบต่าง ๆ  และตรวจผลงาน  สรุป
ประเด็นตามเนื้อหาสาระท่ีเรียน  

 2) ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม (Exit Ticket ) โดยเขียนใส่กระดาษโพสอิทแล้วไปติดบนกระดาน 
                     Q 3  : จากการเรียนรู้ท่ีผ่านมา ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของข้าวอนิทรีย์  

          (แนวค าตอบ   ขึ้นอยู่กับค าตอบของนักเรียน)   
8. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
 -  ใบกิจกรรม “Think Pair Share” 
 -  ใบความรู้ท่ี 1  เรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ 
        8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
     - ห้องเรียนอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 9. กระบวนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

ประเด็นการวัดและประเมินผล วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัด 
และประเมินผล 

1. ด้านความรู้ (K) 
    - นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการการ
ผลิตข้าวอินทรีย์แบบต่าง ๆได้ถูกต้อง 

  - กิจกรรม Think    
 Pair Share  

  - ใบกิจกรรม  Think    
 Pair Share 
  

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 61 ขึ้นไป 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
    - นักเรียนสามารถปฏิบัติการผลิตข้าว
อินทรีย์แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

 - สังเกตทักษะ 
 การท างานกลุ่ม 

 - แบบสังเกตทักษะ 
การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 3  
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 

1. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
     3.1 มีวินัยในการเข้าช้ันเรียน  
     3.2 ใฝ่เรียนรู้ศึกษาข้อมูลเนื้อหาท่ี
เรียนรู ้
    3.3 มุ่งมั่นในการท างานกิจกรรมท่ี
ได้รับมอบหมาย  

 - สังเกตคุณลักษณะ 
 อันพึงประสงค์ 

 - แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 3 
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 

 
 

 

4. ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
   4.1 ความสามารถในการส่ือสาร (การ
ส่ือสารด้วยภาษา) 
   4.2 ความสามารถในการคิด  
(วิเคราะห์หลักการ) 
   4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
(การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้)  

 - สังเกตพฤติกรรม 
ของผู้เรียน 

 - แบบสังเกตสมรรถนะ 
ส าคัญของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 3 
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบบันทึกผลหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ..... ......จ านวน..........คน  
1. ผลการประเมินด้านความรู้ (K) 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ..............จ านวน.... . ......คน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 71  
  ระดับ 4 ดีมาก   จ านวน .............คน   
  ระดับ 3 ดี   จ านวน .............ค น 
  ระดับ 2 พอใช้   จ านวน ...........คน  
  ระดับ 1 ปรับปรัง  จ านวน.....-.......คน  
2. ผลการประเมินด้านทักษะกระบวนการ (P)  
 นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพส าเร็จของผลงาน (ระดับ 3 ดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ ) 
  ระดับ 4 ดีมาก  จ านวน ............คน   
  ระดับ 3 ดี  จ านวน ............คน  
  ระดับ 2 พอใช้  จ านวน ............คน  
  ระดับ 1 ปรับปรัง จ านวน............คน  
3. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (ระดับ 2 ดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์(  
  ระดับ 3 ดีเย่ียม  จ านวน ............คน  
  ระดับ 2 ดี  จ านวน ............คน  
  ระดับ 1 ผ่าน  จ านวน ............คน  
4. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ )ระดับ 2 ดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์(  
   ระดับ 3 ดี  จ านวน ............คน  
   ระดับ 2 พอใช้  จ านวน ............คน  
   ระดับ 1 ควรปรับปรุง จ านวน............คน  
5. ปัญหาและอุปสรรค 

.................................................................................................................................................................................  
6. ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข 

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

ลงช่ือ………………………………………….ครูผู้สอน 
(นายพีรเดช  เลิศงาม) 

                                                                              ……………../…………./……….. 
 

 
 



 

 

แบบบันทึกความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน/ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น ดังนี้ 
1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

ดีมาก  ดี       พอใช้       ควรปรับปรุง 
2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม  
ยังไม่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ 
น าไปใช้ได้จริง            ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 

4.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
....................................................................................................................................................  

        
  

                                                                         ลงช่ือ………………………………………… 
                                                                          (นายพีรเดช  เลิศงาม) 

                                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
ความเห็นของผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น ดังนี้ 
1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

ดีมาก  ดี       พอใช้        ควรปรับปรุง 
2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม  
ยังไม่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ 
น าไปใช้ได้จริง             ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 

4.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..................................................................................................................................................  

 
 

       ลงช่ือ…………………………………………………. 
(นางนิรมล   ทองปน) 

                                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
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 ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น ดังนี้ 
1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

ดีมาก  ดี       พอใช้       ควรปรับปรุง 
2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม  
ยังไม่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ 
น าไปใช้ได้จริง             ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 

4.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.................................................................................................................................................... 

       

                                                        ลงช่ือ………………………………………………… 

   (นายรุ่งราวี  จ าปาดี) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
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 การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สาร
ควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและก าจัดวัชพืช สารป้องกันก าจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจน
สารเคมีท่ีใช้รมเพื่อป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะท าให้ได้ผลผลิตข้าวที่มี
คุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตร
แบบยั่งยืนอีกด้วย 
 การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีเน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นส าคัญ ได้แก่ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน เช่น ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืช
หมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานท่ีไม่
ใช้สารเคมี การเลือกใช้พันธุ์ข้าวท่ีเหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การ
จัดการพืช ดิน และน้ า ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าว เพื่อท าให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มี
ความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรค แมลงและ
สัตว์ศัตรูข้าว เป็นต้น การปฏิบัติเช่นนี้ก็สามารถท าให้ต้นข้าวที่ปลูกให้ผลผลิตสูงในระดับท่ีน่าพอใจ 
        การผลิตข้าวอินทรีย์มีข้ันตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับการผลิตข้าวโดยท่ัวไปจะแตกต่างกันท่ีต้องหลีกเล่ียง
การใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการผลิต จึงมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1. การเลือกพื้นท่ีปลูก 
2. การเลือกใช้พันธุ์ข้าว 
3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 
4. การเตรียมดิน 
5. วิธีปลูก 
6. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
7. ระบบการปลูกพืช 
8. การควบคุมวัชพืช 
9. การป้องกันก าจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช 
10. การจัดการน้ า 
11. การเก็บเกี่ยว การนวดและการลดความช้ืน 
12. การเก็บรักษาข้าวเปลือก 
ขั้นตอนการผลิตข้าวอินทรีย์ 
    1. การเลือกพื้นที่ปลูก  เลือกพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ติดต่อกัน และมีความอุดมสมบูรณ์ของดินโดย

ธรรมชาติค่อนข้างสูง ประกอบด้วยธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าวอย่างเพีย งพอ มีแหล่งน้ า
ส าหรับการเพาะปลูก ไม่ควรเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้สารเคมีในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือมีการ
ปนเป้ือนของสารเคมีสูง และห่างจากพื้นท่ีท่ีมีการใช้สารเคมีการเกษตร 

 2. การเลือกใช้พันธุ์ข้าว  พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกควรมีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในพื้นท่ีปลูก และให้ผลผลิตได้ดีแม้ในสภาพดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ต้านทานโรค

ใบความรู้ที่ 1 
การผลิตข้าวอินทรีย์ 

http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#1
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#2
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#3
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#4
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#5
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#6
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#7
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#8
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#9
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#10
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#11
http://www.ricethailand.go.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm#12


 

 

และแมลงศัตรูข้าว และมีคุณภาพเมล็ดตรงกับความต้องการของผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ การผลิตข้าวอินทรีย์ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ซึ่งท้ังสองพันธุ์เป็นข้าวที่มีคุณภาพเมล็ดดีเป็นพิเศษ 

 3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานผลิตจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
แบบเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการดูแลอย่างดี มีความงอกดี ผ่านการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ 
ปราศจากโรค แมลงและเมล็ดวัชพืช หากจ าเป็นต้องป้องกันโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์อนุโลมให้น ามาแช่ใน
สารละลายจุนสี (จุนสี 1 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร) เป็นเวลานาน 20 ช่ัวโมง แล้วล้างด้วยน้ าก่อนน าไปปลูก 

 4. การเตรียมดิน  วัตถุประสงค์หลักของการเตรียมดินคือสร้างสภาพท่ีเหมาะสมต่อการปลูกและการ
เจริญเติบโตของข้าว ช่วยควบคุมวัชพืช โรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวบางชนิด การเตรียมดินมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับคุณสมบัติดิน สภาพแวดล้อมในแปลงนาก่อนปลูกและวิธีการปลูก โดยไถดะ ไถแปร คราด และท าเทือก 

 5. วิธีปลูก  การปลูกข้าวแบบปักด าจะเหมาะสมท่ีสุดกับการผลิตข้าวอินทรีย์ เพราะการเตรียมดิน ท า
เทือก การควบคุมระดับน้ าในนาจะช่วยลดปริมาณวัชพืชได้และการปลูกกล้าข้าวลงดินจะช่วยให้ข้าวสามารถ
แข่งขันกับวัชพืชได้ ต้นกล้าท่ีใช้ปักด าควรมีอายุประมาณ 30 วัน เลือกต้นกล้าท่ีเจริญเติบโตแข็งแรงดี ปราศจาก
โรคและแมลงท าลาย 
 เนื่องจากในการผลิตข้าวอินทรีย์ต้องหลีกเล่ียงการใช้สารสังเคราะห์ทุกชนิดโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี จึงแนะน าให้ใช้
ระยะปลูกถี่กว่าระยะปลูกท่ีแนะน าส าหรับปลูกข้าวโดยท่ัวไปเล็กน้อยคือ ระยะระหว่างต้นและแถว ประมาณ 20 
เซนติเมตร จ านวนต้นกล้า 3-5 ต้นต่อกอ และใช้ระยะปลูกแคบกว่านี้หากดินนามีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 
ในกรณีท่ีต้องปลูกล่าหรือปลูกหลังจากช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสมของข้าวแต่ละพันธุ์ และมีปัญหาเรื่องการขาด
แคลนแรงงาน แนะน าให้เปล่ียนไปปลูกวิธีอื่นท่ีเหมาะสม เช่น หว่านข้าวแห้ง หรือหว่านน้ าตม 

6. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เนือ่งจากการปลูกข้าวอินทรีย์ต้องหลีกเล่ียงการใช้ปุ๋ยเคมี 
การเลือกพื้นท่ีปลูกท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงตามธรรมชาติ จึงเป็นการเริ่มต้นที่ได้เปรียบ เพื่อท่ีจะรักษาระดับ
ผลผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ นอกจากนี้ เกษตรกรยังต้องรู้จักการจัดการดินที่ถูกต้อง และพยายามรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้ผลดีและยั่งยืนมากท่ีสุด ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินส าหรับการผลิตข้าวอินทรีย์สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

     1) การจัดการดิน  มีข้อแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสม
กับการใช้ปลูกข้าวอินทรีย์ดังนี้ 

         -ไม่เผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุอินทรีย์ในแปลงนา เพราะเป็นการท าลายอินทรียวัตถุและ 
จุลินทรีย์ดินท่ีมีประโยชน์ 
                   -ไม่น าช้ินส่วนของพืชท่ีไม่ใช้ประโยชน์โดยตรงออกจากแปลงนา แต่ควรน าวัสดุอินทรีย์จากแหล่ง
ใกล้เคียงใส่แปลงนาให้สม่ าเสมอทีละเล็กละน้อย 
                   -เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินโดยการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วในท่ีว่างในบริเวณพื้นท่ีนาตาม
ความเหมาะสม แล้วใช้อินทรียวัตถุท่ีเกิดขึ้นในระบบไร่นาให้เกิดประโยชน์ต่อการปลูกข้าว-ไม่ควรปล่อยท่ีดินให้
ว่างเปล่าก่อนการปลูกข้าวและหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว แต่ควรปลูกพืชบ ารุงดินโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เช่น 
ถั่วเขียว ถ่ัวพร้า โสน เป็นต้น 

        -ควรวิเคราะห์ดินนาทุกปี แล้วแก้ไขภาวะความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว (ประมาณ 5.5 – 6.5) ถ้าพบว่าดินมีความเป็นกรดสูงแนะน าให้ใช้ปูนมาร์ล ปูนขาว หรือ
ขี้เถ้าไม้ปรับปรุงสภาพดิน 

2) การใช้ปุ๋ยอินทรีย ์
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติอย่างสม่ าเสมอ แต่เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติแทบทุกชนิดมีความเข้มข้นของธาตุ



 

 

อาหารค่อนข้างต่ า จึงต้องใช้ในปริมาณท่ีสูงมาก และอาจมีไม่พอเพียงส าหรับการปลูกข้าวอินทรีย์และถ้าหากมี
การจัดการท่ีไม่เหมาะสมก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต จึงแนะน าให้ใช้หลักการธรรมชาติท่ีว่า “สร้างให้เกิดข้ึน
ในพื้นท่ี ใส่ทีละเล็กทีละน้อยสม่ าเสมอเป็นประจ า” ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติท่ีควรใช้ ได้แก่ 

    -ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์ ได้แก่มูลสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งอาจน ามาจากภายนอก หรือจัดการผลิตขึ้นในบริเวณ
ไร่นา นอกจากนี้ท้องนาในชนบทหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วมักจะปล่อยให้เป็นที่เล้ียงสัตว์โดยให้แทะเล็มตอซัง
และหญ้าต่าง ๆ มูลสัตว์ที่ถ่ายออกมาปะปนกับเศษซากพืช ก็จะเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในนาอีกทางหนึ่ง 
              -ปุ๋ยหมัก ควรจัดท าในพื้นท่ีนาหรือบริเวณท่ีอยู่ไม่ห่างจากแปลงนามากนักเพื่อความสะดวกในการใช้ 
ควรใช้เช้ือจุลินทรีย์ในการท าปุ๋ยหมักเพื่อช่วยการย่อยสลายได้เร็วขึ้น และเก็บรักษาให้ถูกต้องเพื่อลดการสูญเสีย
ธาตุอาหาร 
             -ปุ๋ยพืชสด ควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมควรปลูกก่อนการปักด าข้าวในระยะเวลา
พอสมควร เพื่อให้ต้นปุ๋ยพืชสดมีช่วงการเจริญเติบโตเพียงพอท่ีจะผลิตมวลพืชสดได้มาก มีความเข้มข้นของธาตุ
ไนโตรเจนสูงและไถกลบต้นปุ๋ยพืชสดก่อนการปลูกข้าวตามก าหนดเวลา เช่น โสนอัฟริกัน (Sesbania rostrata) 
ควรปลูกก่อนปักด าประมาณ 70 วัน โดยใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ประมาณ 7 กิโลกรัมต่อไร่ หากจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสช่วยเร่งการเจริญเติบโต แนะน าให้ใช้หินฟอสเฟตบดละเอียดใส่ตอนเตรียมดินปลูก แล้วไถกลบต้นโสน
ขณะมีอายุประมาณ 50-55 วัน หรือก่อนการปักด าข้าวประมาณ 15 วัน 

   -น้ าหมักชีวภาพ  หรือน้ าสกัดชีวภาพ (Bio Extract) ควรให้ท าใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ใน
ครัวเรือน น ามาหมักร่วมกับกากน้ าตาล(Mollass) หรือน้ าตาลทรายแดงละลายน้ า แบ่งได้ 3 ประเภท ตามวัสดุท่ี
น าใช้ ได้แก่ น้ าสกัดจากพืช ได้แก่ผักต่างๆ ใบสะเดา ตะไคร้หอม พืชสมุนไพรต่างๆน้ าสกัดจากผลไม้ เศษผลไม้
จากครัวเรือน มะม่วง สับปะรด กล้วย มะละกอ ฟักทอง 

วิธีท าปุ๋ยน้ าหมัก 
  น้ าหมักจากสัตว์  เก็บหอยเชอรี่ หรือปูนา น ามาล้างน้ าให้สะอาด ไม่มีข้ีโคลนติด ใส่ถุงปุ๋ยประมาณครึ่ง

ถุง ใช้ไม้ตี หรือทุบให้เปลือกแตก อาจใช้ครกไม้หรือครกหินขนาดใหญ่ต าก็ได้ เพื่อเวลาหมักกากน้ าตาลจะได้
สัมผัสกับเนื้อหอย หรือเนื้อปูโดยตรง ช่ังน้ าหนักวสัดุท่ีใช้เทใส่ภาชนะหรือถังหมัก ช่ังกากน้ าตาล (Mollas) หนัก
เท่ากับวัสดุท่ีใช้ หรืออัตราส่วนระหว่าง หอยเชอรี่หรือปูนา:กากน้ าตาล=1:1 โดยน้ าหนัก คนให้เข้ากันดี ปิดฝาไม่
ต้องแน่น เพื่อให้แก๊ซท่ีเกิดระหว่างการหมักมีโอกาสถ่ายเทได้สะดวก หมักไว้ 1 เดือน เติมน้ าสะอาดอีก 1 เท่า 
หรือให้ท่วมวัสดุ คนให้เข้ากันดี หมักต่ออีก 1 เดือน จึงน าน้ าหมักมากรองโดยตาข่ายสีฟ้า หรือมุ้งลวด น า
ของเหลวที่ได้จากการกรองมาใช้ประโยชน์ 

น้ าหมักจากพืชหรือเศษวัสดุจากพืช 
           น าเศษวัสดุจากพืช เช่น พืช ผัก วัชพืช(หญ้า) สับหยาบ ๆ ช่ังน้ าหนักแล้วเทใส่ภาชนะ หรือถังหมัก ช่ัง
กากน้ าตาล 1 ใน 3 ของน้ าหนักวัสดุ หรืออัตราส่วนระหว่าง ผัก:กากน้ าตาล=3:1 โดยน้ าหนัก เทลงผสมกัน ใช้
ไม้คนให้เข้ากัน ปิดฝาไม่ต้องแน่น เพื่อให้แก๊ซท่ีเกิดระหว่างการหมักถ่ายเทได้สะดวก หมักไว้ 1 เดือน  เติมน้ า
สะอาดให้ท่วมวัสดุ หรือ 1 เท่าตัวของน้ าในถัง หมักต่ออีก 1 เดือน  จึงน าน้ าหมักท่ีได้มากรองโดยตาข่ายสีฟ้า 
หรือมุ้งลวด  น าของเหลวที่ได้จากการกรองมาใช้ประโยชน์  น้ าหมักผลไม้  (เช่น เปลือกสับปะรด  มะละกอสุก 
กล้วยสุก มะม่วงสุก ฟักทอง) มีวิธีท าเช่นเดียวกับ น้ าสกัดจากพืช เศษผลไม้ ต้องไม่บูดเน่า เสียหาย หรือสกปรก 
อัตราส่วนของวัสดุ :กากน้ าตาล=3:1 โดยน้ าหนัก คนให้เข้ากันดี ปิดฝา หมักไว้ 1 เดือน เติมน้ าให้ท่วมวัสดุ หรือ 
1 เท่าตัวของของเหลวในถัง หมักต่ออีก 1 เดือน จึงน าน้ าหมักมากรองโดยตาข่ายสีฟ้า หรือมุ้งลวด น าของเหลว
ท่ีกรองได้มาใช้ประโยชน์ 

 



 

 

วิธีใช้น้ าหมักในนาข้าว 
คร้ังที่ 1 หลังท าเทือก ป้ันคันนาย่อยอุดรอยรั่ว หรือรอยแตกระแหง ป้องกนัการรั่วซึมของน้ าหมัก แล้ว

น าน้ าหมัก(แนะน าให้ใช้น้ าหมักพืช)ท่ีท าขึ้น อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ ผสมน้ าเปล่า 10 เท่า ราดให้ท่ัว จึงปักด าข้าว 
          คร้ังที่ 2 ระยะข้าวแตกกอหรือหลังจากปักด าข้าวไปแล้ว 30 วัน ใช้น้ าหมัก(แนะน าให้ใช้น้ าหมักจาก
เนื้อ)อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ผสมน้ าเปล่าเท่ากันกับครั้งท่ี 1 ราดให้ท่ัว 
          คร้ังที่ 3 ระยะข้าวเริ่มตั้งท้อง(แนะน าให้ใช้น้ าหมักผลไม้)อัตรา 250 ซีซีต่อไร่ ผสมน้ าเปล่า 50 เท่าพ่น
ท่ัวแปลง 
          คร้ังที่ 4 และ 5 ฉีดพ่นด้วยน้ าหมักจากผลไม้ หลังจากครั้งท่ี 3 เป็นเวลา 15 และ 30 วัน 
               หมายเหตุ แนะน าให้ใช้ร่วมกับการไถกลบปุ๋ยพืชสด หรือใส่ปุ๋ยคอก 

3) การใช้อินทรียวัตถุบางอย่างทดแทนปุ๋ยเคมี  หากปฏิบัติตามค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการความ
อุดมสมบูรณ์ของดินข้างต้นแล้ว ยังพบว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ไม่เพียงพอหรือขาดธาตุอาหารท่ีส าคัญบางชนิด
ไปสามารถน าอินทรียวัตถุจากธรรมชาติต่อไปนี้ทดแทนปุ๋ยเคมีบางชนิดได้คือ 
           -แหล่งธาตุไนโตรเจน เช่น แหนแดง สาหร่ายสีน้ าเงินแกมเขียว กากเมล็ดสะเดา และเลือดสัตว์แห้ง 
เป็นต้น 
          -แหล่งธาตุฟอสฟอรัส เช่นหินฟอสเฟต กระดูกป่น มูลไก่ มูลค้างคาว กากเมล็ดพืชขี้เถ้าไม้ และสาหร่าย
ทะเล เป็นต้น 
         -แหล่งธาตุโพแทสเซียม เช่น ขี้เถ้า และหินปูนบางชนิด 
         -แหล่งธาตุแคลเซียม เช่น ปูนขาว โดโลไมท์ เปลือกหอยป่น และกระดูกป่น เป็นต้น 

7. ระบบการปลูกพืช  ปลูกข้าวอินทรีย์เพียงปีละครั้ง โดยเลือกช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสมกับข้าวแต่ละ
พันธุ์และปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วก่อนและหลังการปลูกข้าว อาจปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับพืช
ตระกูลถั่วก็ได้ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสม 

8. การควบคุมวัชพืช  แนะน าให้ควบคุมวัชพืชโดยวิธีกล เช่น การเตรียมดินท่ีเหมาะสม วิธีการท านาท่ี
ลดปัญหาวัชพืช การใช้ระดับน้ าควบคุมวัชพืช การใช้วัสดุคลุมดิน การถอนด้วยมือ วิธีเขตกรรมต่าง ๆ การใช้
เครื่องมือ รวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 

9. การป้องกันก าจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช  หลักการส าคัญของการป้องกันก าจัดโรค แมลงและ
สัตว์ศัตรูข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์มีดังนี้ 

  1) ใช้ข้าวพันธุ์ต้านทาน 
            2) การปฏิบัติด้านเขตกรรม เช่น การเตรียมแปลง  ก าหนดช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสม ใช้อัตราเมล็ดและ
ระยะปลูกท่ีเหมาะสม การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว การรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและสมดุลของธาตุอาหารพืช การจัดการน้ า เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี สมบูรณ์และ
แข็งแรง สามารถลดการท าลายของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวได้ส่วนหนึ่ง 
           3) จัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมกับการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว เช่น การก าจัด
วัชพืช การก าจัดเศษซากพืชท่ีเป็นโรคโดยใช้ปูนขาว หรือก ามะถันผงท่ีไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี 
           4) รักษาสมดุลทางธรรมชาติ โดยส่งเสริมการแพร่ขยายปริมาณของแมลงท่ีมีประโยชน์ เช่น ตัวห้ า ตัว
เบียน และศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว 
          5) ปลูกพืชขับไล่แมลงบนคันนา เช่น ตะไคร้หอม 
          6) หากมีความจ าเป็นอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม และใบแคฝรั่ง เป็นต้น 
          7) ใช้วิธีกล เช่น ใช้แสงไฟล่อ ใช้กับดัก และใช้กาวเหนียว 



 

 

             8) ในกรณีท่ีใช้สารเคมีก าจัดควรกระท าโดยทางอ้อม เช่น น าไปผสมกับเหยื่อล่อในกับดักแมลงหรือใช้
สารพิษก าจัดสัตว์ศัตรูข้าว ซึ่งจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง และต้องก าจัดสารเคมีท่ีเหลือรวมทั้งศัตรูข้าวที่ถูกท าลาย
โดยเหยื่อพิษอย่างถูกวิธี หลังจากปฏิบัติเสร็จแล้ว 

10. การจัดการน้ า  ระดับน้ ามีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางล าต้นและการให้ผลผลิตของข้าว
โดยตรง ในระยะปักด าจนถึงแตกกอถ้าระดับน้ าสูงมากจะท าให้ต้นข้าวสูงเพื่อหนีน้ าท าให้ต้นอ่อนแอและล้มง่าย 
ในระยะนี้ควรรักษาระดับน้ าให้อยู่ท่ีประมาณ 5 เซนติเมตร แต่ถ้าต้นข้าวขาดน้ าจะท าให้วัชพืชเติบโตแข่งขันกับ
ต้นข้าวได้ ดังนั้นระดับน้ าท่ีเหมาะสมต่อการปลูกข้าวอินทรีย์ ตลอดฤดูปลูกควรเก็บรักษาไว้ที่ปริมาณ 5-15 
เซนติเมตร จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10 วัน จึงระบายน้ าออกเพื่อให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน และพื้นท่ี
นาแห้งพอเหมาะต่อการเก็บเกี่ยว 

11. การเก็บเก่ียว การนวดและการลดความชื้น  เก็บเกี่ยวข้าวึหลังจากออกดอก ประมาณ 28-30 วัน 
สังเกตจากเมล็ดในรวงข้าวสุกแก่เมล็ดเปล่ียนเป็นสีฟาง เรียกว่า ระยะพลับพลึง 

  1) การเกี่ยวโดยใช้เคียว ต้องตากฟ่อนข้าวในนาประมาณ 2-3 แดด แล้วจึงรวมกอง ท าการนวดต่อไป 
  2) การเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวนวด เมล็ดข้าวยังมีความช้ืนสูง ต้องตากบนลาน ในสภาพท่ีแดดจัดเป็น

เวลา 1-2 วัน พลิกกลับเมล็ดข้าววันละ 3-4 ครั้ง ให้ความช้ืนเหลือ 14 เปอร์เซ็นต์ หรือต่ ากว่า เพื่อให้เหมาะสม
ต่อการเก็บรักษา และท าให้มีคุณภาพการสีดี 

12. การเก็บรักษาข้าวเปลือก  เมื่อลดความช้ืนให้ต่ ากว่า 14 เปอร์เซ็นต์ แล้วจึงน าเมล็ดข้าวไปเก็บ
รักษาในยุ้งฉางหรือใส่ในภาชนะท่ีแยกต่างหากจากข้าวที่ผลิตโดยวิธีอื่น 

13. การสี ต้องแยกสีต่างหากจากข้าวทั่วไป โดยท าการใช้ข้าวเปลือกอินทรีย์สีล้างเครื่อง 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ข้ันตอนการผลิต
ข้าวอินทรีย์ 

 

ผังมโนทัศน์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson  Study : LS ) คร้ังที่  1/2565 
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

 

                                              ช่ือกลุ่ม ....ลีลาวดี... 
ครัง้ท่ี 1  เวลา ...14.30 วนัเดือนปี  8 /9/65 ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 

 
บทบาทในกิจกรรมคร้ังนี้     ลายมือชื่อ 
[  ] Model Teacher/ (ช่ือ-สกุล)  นางนิรมล ทองปน                   
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นางจิตรา  สุขคุ้ม                 
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นายพีรเดช   เลิศงาม                  
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นายธนกร  แก้วพินึก                  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นายณัฐภาคย์  บ ารุง               

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นางสาวสุรีรัตน์  ฉัตรทอง                  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  

[  ] Mentor  (ช่ือ-สกุล)  นายโกวิทย์  ชัยทัพ                       

[  ] Expert   (ช่ือ-สกุล)  นางนิรมล ทองปน               
[  ] Administrator (ช่ือ-สกุล)  นายรุ่งราวี   จ าปาดี          

 
ขั้นตอนกิจกรรม 
1. ประเด็นสนทนา/ประเด็นปัญหา (เพื่อน าไปสูก่ารออกแบบหน่วยการเรียนรู้) 
  - ศึกษา/ วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
       - การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน 
     - การเลือกใช้ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
     - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  - ออกแบบวิธีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย 
 

2. สาเหตุของประเด็นปัญหา 
     - เสนอแนะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ /เทคนิคการเรียนรู้ 
     - เสนอแนะการเลือกส่ือท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจ  
     - เสนอแนะเกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลยังให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
       - เสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 



 

 

บันทึกการสนทนา  PLC คร้ังที่ ....1..... 
 

ชื่อผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดร่วม /แนวปฏิบัติร่วมกัน 

 
 
นางจิตรา  สุขคุ้ม 
Buddy 

จุดเด่น 
- ส่ือน่าสนใจ   
- มีวิดีทัศน์ประกอบการสอนท าให้
มองเห็นภาพ  เข้าใจง่าย  
ข้อเสนอแนะ 
-ให้แก้ไขช่ือกิจกรรมจาก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
อินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพใครดีกว่ากัน เป็น 
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพอะไร
ดีกว่ากัน 

 

- แก้ไขช่ือกิจกรรมจาก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
อินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพใครดีกว่า
กัน เป็น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และ
ปุ๋ยชีวภาพอะไรดีกว่ากัน 

-แก้ไขจุดประสงค์จากนักเรียน
สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ เป็น
นักเรียนสามารถจ าแนกประเภท
ของปุ๋ยได้ 

-ขยายตัวหนังสือใน PPT ให้ใหญ่
ขึ้น 

-เพิ่มวิดีทัศน์การท านาช่วงน าเข้าสู่
บทเรียน เพื่อให้นักเรียนมองเห็น
ภาพ 

-แก้ไขเกณฑ์การประเมินให้เหมือน
ในจุดประสงค์ฯ 

-เพิ่มการตั้งค าถามให้มากขึ้น เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม อาจ
เอาค าถามจากใบกิจกรรมมาถาม
เพิ่ม 

-จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมทุกคน 

 

 
นางสาวสุรีรัตน์  ฉัตรทอง 
 

จุดเด่น 
- กิจกรรมน่าสนใจ  
- มีส่ือหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 
-  

 
 
นายพีรเดช   เลิศงาม    
         

จุดเด่น 
- กิจกรรมหลากหลาย น่าสนใจ 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
-ให้แก้ไขจุดประสงค์จากนักเรียน
สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ เป็นนักเรียน
สามารถจ าแนกประเภทของปุ๋ยได้ 

 
 
นายธนกร  แก้วพินึก 
 

จุดเด่น 
- มีการเช่ือมโยงกิจกรรมน่าสนใจ 
- มีการก าหนดสถานการณ์ได้เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้ขยายตัวหนังสือใน PPT ให้ใหญ่ขึ้น 
 

 
 
นายณัฐภาคย์  บ ารุง 
 
 

จุดเด่น 
- กิจกรรมมีส่ือน่าสนใจ   
- มีการตั้งค าถามกระตุ้นผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรเพิ่มวิดีทัศน์การท านาช่วงน าเข้าสู่
บทเรียนเพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพ 

 



 

 

ชื่อผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดร่วม /แนวปฏิบัติร่วมกัน 

 
 

นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี 

จุดเด่น 
- กิจกรรมหลากหลาย น่าสนใจ 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
-ให้แก้ไขเกณฑ์การประเมินให้เหมือนใน
จุดประสงค์ฯ 
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นายโกวิทย์  ชัยทัพ 

 

จุดเด่น 
- กิจกรรมน่าสนใจ มีการเรียงร้อยล าดับ
ขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
-ส่ือการเรียนรู้เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรเพิ่มการตั้งค าถามให้มากขึ้น เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม อาจเอา
ค าถามจากใบกิจกรรมมาถามเพิ่ม 

 

 

นายรุ่งราวี  จ าปาดี 

 

จุดเด่น 
- จัดกิจกรรมน่าสนใจ มีการน าเทคนิค
ขั้นสูงมาใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น 
เทคนิค Group of four , Exit  Tickets 
- มีการตั้งค าถามกระตุ้นผู้เรียน
ตลอดเวลา 
ข้อเสนอแนะ 
-กิจกรรมควรเน้นให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมทุกคน 
 

  

 
 



 

 

 
 

สรุปผลการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  

และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson  Study : LS ) 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
      - กระบวนการ PLC ขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู ้ 
     - การเลือกส่ือมาใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรม  
     - การจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning  
กิจกรรมที่ท า 
      - ครูในกลุ่ม PLC เสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรู้  
     - ครูในกลุ่ม PLC เสนอแนะการน าส่ือมาใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ 
     - ครูในกลุ่ม PLC เสนอแนะการจัดการเรียนรูแ้บบ Active  Learning  
     - ครูในกลุ่ม PLC เสนอแนะการตั้งประเด็นค าถาม เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
       ได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ โดยผ่านกระบวนการ PLC ท่ีดีกว่าครูคิดคนเดียว   
การน าไปใช ้

                 น าความรู้ท่ีได้จากการเสนอแนะจากสมาชิกภายในกลุ่ม มาปรับใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้      
          ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์  ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต่อไป 

   
 

การตรวจสอบก่อนรับรอง       
         [   ]  ถูกต้องครบถ้วน ควรรับรองผลการด าเนินการ  จ านวน ....... ช่ัวโมง    [  ]  ไม่รับรอง     
            
              ลงช่ือ........................................                                   ลงช่ือ......................................                  
                    (นายโกวิทย์  ชัยทัพ)                                             (นางนิรมล  ทองปน)       
                   ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
          [   ] รับรองผลการด าเนินการ จ านวน ....... ช่ัวโมง                     [  ]  ไม่รับรอง                

      ความคิดเห็น ......................................................................................................................       
                      .......................................................................................................................   
                                

                   ลงช่ือ.........................................                                                                 
                               (นายรุ่งราวี   จ าปาดี)                           
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 



 

 

 
มาตรฐานการเรยีนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต  การล าเสียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  ว 1.2 ม.1/14 อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต 
ของพืช  

ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ท่ีก าหนด  
2. สาระส าคัญ 
  ธาตุอาหารท่ีพืชต้องการมี 17 ธาตุ ซึ่งพืชได้รับจากน้ าและอากาศ 3 ธาตุ คือคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน(H)  
และออกซิเจน (O) และพืชได้รับจากดิน 14 ธาตุ โดยธาตุอาหารหลักได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ
โพแทสเซียม (K)  ส่วนธาตุอาหารรองได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และก ามะถัน (S) และธาตุอาหาร
เสริม 8 ธาตุ  
  ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยท่ีผลิตจากวัสดุอินทรีย์มีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการเจริญเติบโตของพืช 
ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ เช่น มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ซากต้นไม้ ใบไม้  ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์  เป็นปุ๋ยท่ีได้มา
จากการผลิต หรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีได้ตามธรรมชาติ หรือเป็นผลพลอยได้ของ
โรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยท่ีประกอบด้วยจุลินทรีย์ท่ียังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษ
สามารถสังเคราะห์ หรือสามารถเปล่ียนธาตุอาหารพืชท่ีอยู่ในรูปท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปท่ีพืช
สามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้  ได้แก่ ไรโซเบียมท่ีอยู่ในปมรากพืชตระกูลถั่ว   
1. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1.1 ด้านความรู้ (K) 
  1) นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของธาตุอาหารท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
           2) นักเรียนสามารถเลือกใช้ปุย๋อินทรีย์ท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชท่ีปลูก 
 1.2 ด้านทักษะกระบวนการ (S) 
 1) นักเรียนสามารถระบุข้อดีและข้อเสียของปุ๋ยแต่ละประเภทได้  
   2) ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
 1.1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
          1) มีวินัยในการปฏิบัติงานตามเวลาท่ีก าหนด   
          2) ใฝ่เรียนรู้ในการตั้งใจศึกษาใบความรู้  
          3) มุ่งมั่นในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
หน่วยการเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เร่ือง ปลูกข้าวอินทรีย์ดีอย่างไร ภาคเรียนที่ 1 
ครูผู้สอน  นางนิรมล  ทองปน เวลา  120  นาท ี



 

 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
     4.1  ความสามารถในการส่ือสาร (การส่ือสารด้วยภาษา) 
     4.2  ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
     4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา (การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้)  
5. หลักฐานการเรียนรู้ 
 5.1 ภาระงาน 
 1)  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  Think  Pair  Share 
 2)  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง ธาตุอาหารส าคัญต่อพืชอย่างไร   
 3)  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์อะไรดีกว่ากนั 
 4)  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม Exit  Ticket 
 5.2 ชิ้นงาน 
 1)  ใบกิจกรรม  Think  Pair  Share 
 2)  ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง ธาตุอาหารส าคัญต่อพืชอย่างไร   
 3)  ใบกิจกรรมท่ี 2  เรื่อง ปุ๋ยเคมแีละปุ๋ยอินทรีย์อะไรดีกว่ากัน 
 4)  ใบกิจกรรม Exit  Tickets 
6. สาระการเรียนรู้ 
 6.1  ธาตุอาหารท่ีพืชต้องการ 
 6.2  ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (Co – 5 Step) 
   ครูแจ้งขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  ขั้นที่ 1 เสนอสิ่งเร้าและระบุค าถามส าคัญ  (10 นาที) 
  ครูอภิปรายเกี่ยวกับอาหารหลักของคนไทย และอาชีพของคนไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  แล้วให้
นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับการท านา แล้วให้นักเรียนเรียงล าดับข้ันตอนการท านา โดยใช้แนวค าถาม ดังนี้ 

 Q1 :  จากภาพใหน้ักเรียนเรียงล าดับข้ันตอนการท านาต้ังแต่เริ่มจนกลายเป็นข้าว โดยเขียนหมายเลข
จากก่อนไปหลังตามล าดับ พร้อมระบุด้วยว่าแต่ละข้อเรียกว่าอะไร 

           แนวค าตอบ  ไถนา  หว่านกล้า  ถอนกล้า  ด านา  เกี่ยวข้าว  นวดข้าว  สีข้าว  ข้าวสาร 
    (ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มกลุ่มตอบและอธิบายเพิ่มเติม) 
   Q2 : นักเรียนคิดว่าปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสร้างอาหารในการเจริญเติบโตของข้าวมีอะไรบ้าง 
   แนวค าตอบ  น้ า  แสง  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟิลล์ และปุ๋ย 
  ครูถามต่อเพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้ว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าในปุ๋ยแต่ละชนิดมีธาตุอาหาร

อะไรบ้าง และมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวอย่างไร 
 ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ (50 นาที) 
  1) แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คละเก่ง กลาง อ่อน โดยใช้เทคนิค Group of  four 
และแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

      - คุณวางแผน ท าหน้าท่ีวางแผนการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม     
- คุณอ านวย ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกภายในกลุ่ม     
- คุณรวบรวม ท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลผลงานภายในกลุ่ม 
- คุณน าเสนอ ท าหน้าท่ีน าเสนอผลงานของกลุ่ม 



 

 

   2) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3) ครูให้นักเรียนสังเกตและช่วยกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นข้าว 2 ต้น ท่ีมีลักษณะต่างกัน แล้วให้
นักเรียนท ากิจกรรม Think  Pair  Share  จากตั้งประเด็นค าถามดังนี้ 
 

                                      
 
   Q3 : ภาพต้นข้าว 2 ภาพ มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุท่ีท าให้ต้นข้าว
ผิดปกติ และเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร  
       1.1) ขั้น Think  นักเรียนคิดคนเดียว พร้อมท้ังเขียนค าตอบลงในกระดาษให้ถูกต้อง  (1 นาที) 
                     1.2) ขั้น Pair นักเรียนคิดเป็นคู่  ให้นักเรียนจับคู่กันและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมท้ังเขียน
ค าตอบลงในกระดาษ   (2 นาที) 
                     1.3) ขั้น Share นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังช้ันเรียน  ครูสุ่มให้ตัวแทนกลุ่มร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้พร้อมกันท้ังช้ันเรียน พร้อมท้ังเขียนค าตอบลงในกระดาษ  Think  Pair  Share  (3 นาที) 
           แนวค าตอบ  แตกต่างกัน คือ ภาพท่ี 1 ต้นข้าวปกติมีใบสีเขียว เจริญเติบโตดี  ภาพท่ี 2 ต้น
ข้าวมีใบสีเหลือง สาเหตุเกิดจากดินขาดธาตุไนโตรเจน  วิธีแก้ควรปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อบ ารุงดิน และใส่ปุ๋ยท่ีมี
ธาตุไนโตรเจน   
 ครูต้ังประเด็นค าถามต่อเพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่กิจกรรม เรื่องธาตุอาหารมีความส าคัญต่อพืชอย่างไร 
  4) นักเรียนรับใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง ธาตุอาหารส าคัญต่อพืชอย่างไร  และศึกษาใบความรู้โดยใช้เทคนิคขีด
เส้นใต้  (think strategic) ข้อความส าคัญ และนักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเนื้อหาจากใบความรู้  
  5) ครูใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย ดังนี้ 
     Q4 : ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม พืชต้องการในปริมาณแตกต่างกันอย่างไร 
  แนวค าตอบ  แตกต่างกัน คือธาตุอาหารหลักพืชต้องการในปริมาณมาก ธาตุอาหารรองพืช
ต้องการในปริมาณน้อยกว่าธาตุหลัก และธาตุอาหารเสริม พืชต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ 
 Q5 : ธาตุอาหารชนิดใดท่ีพืชไม่ได้รับจากดิน (ระบช่ืุอธาตุ) 
  แนวค าตอบ  คาร์บอน (C)  ไฮโดรเจน  (H) ออกซิเจน (O)   
 ขั้น 1 อภิปราย และสร้างความรู้   ( 10 นาที ) 

ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ และบันทึกข้อมูลในใบกิจกรรมท่ี 1 ธาตุอาหาร 
ส าคัญต่อพืชอย่างไร   
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  ภาพที่  2  



 

 

 
สถานการณ์ 

       นาท่ีปลูกข้าวต่อเนื่องกันนานหลายปี  พบว่าข้าวมีลักษณะผิดปกติ 
คือ ใบอ่อนและใบแก่เป็นสีเหลือง ปลายใบเหลือง  ต้นข้าวแคระแกร็น  กิ่ง
ก้านมีน้อยและลีบ  ปลายใบตาย และแผ่นใบมีสีเหลืองซีดระหว่างเส้นใบ 
ให้ผลผลิตต่ า 
 

      วิเคราะห์สถานการณ์จากภาพ  หาสาเหตุท่ีท าให้ข้าวแสดงอาการ
ผิดปกติ และเขียนแนวทางการปรับปรุงดินเพื่อแก้อาการผิดปกติของข้าว 

 
 1) ครูสุ่มให้คุณน าเสนอของกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน และให้เพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันประเมินความ
ถูกต้อง กลุ่มท่ีประเมินเพื่อนพบข้อผิดแก้ไขได้ถูกต้องจะได้คะแนนเพิ่ม  
 2) ครูใช้ Powerpoint สรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับธาตุอาหารส าคัญต่อพืชอย่างไร  
 ขั้นที่ 4 ขั้นสื่อสารและสะท้อนความคิด (10 นาที ) 

1) นักเรียนศึกษาความรู้ท่ี 2 เรื่อง ประเภทของปุ๋ย  
2) นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพอะไรดีกว่ากัน โดยระบุข้อดี  

ข้อเสียของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ในรูปผังมโนทัศน์  
3) ครูสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน  
4) ครูตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดยต้ังประเด็นค าถาม เพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปราย  

และครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนักเรียนยังไม่เข้าใจ  ดังนี้ 
   Q6 :  ปุ๋ยอะไรท่ีเกิดจากจุลินทรีย์ท่ียังมีชีวิตอยู่ ซึ่งมีสมบัติในการตรึงธาตุโตรเจน 
       แนวค าตอบ  ปุ๋ยชีวภาพ 
   Q7 :  ปุ๋ยอะไรท่ีได้จากสารประกอบท่ีสังเคราะห์ข้ึน 
       แนวค าตอบ  ปุ๋ยเคม ี
   Q8 :  ปุ๋ยอะไรท่ีได้จากการย่อยสลายซากพืช  ซากสัตว์ 
       แนวค าตอบ  ปุ๋ยอินทรีย์ 
   Q9 :  ข้อดีและข้อเสียของปุ๋ยเคม ี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพมีอะไรบ้าง 

ปุ๋ยอินทรีย์/ปุย๋ชีวภาพ ปุ๋ยเคมี 
ข้อดี ข้อเสีย ข้อดี ข้อเสีย 

1.ช่วยปรับปรุงดินให้ดี
ขึ้นดีกว่าปุ๋ยเคมี 
2.อยู่ ใน ดินนาน ค่อยๆ
ปลดปล่อยธาตุอาหาร 
3.ส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้เป็น
ประโยชน์มากขึ้น 
4.ส่งเสริมส่ิงมีชีวิตท่ี 
เป็นประโยชน์ในดิน 
5.มีจุลธาตุ 

1.มีปริมาณธาตุอาหารต่ า 
2.ใช้เวลานานกว่าจะเป็น
ประโยชน์ 
3.ราคาแพงต่อหน่วยธาตุ
อาหารพืช 
4.หายากในปริมาณมากๆ 
 

1.มีธาตุอาหารสูงมาก
ใช้ชนิดเดียวก็เพียงพอ 
2.ราคาต่อหน่วยธาตุ
อาหารถูกกว่า 
3.หาซื้อได้ง่าย 
4.ใช้ง่าย 
5.ได้ผลเร็ว 

1.ท าให้ดินเป็นกรด 
2.ไม่มีสมบัติปรับ 
ปรุงดิน 
3.มีความเค็ม 
4.ต้องมีความรู้ 
ในการใช้ 



 

 

 ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์และตอบแทนสังคม  (10 นาที ) 
     1) นักเรียนศึกษาความรู้จากวิดีทัศน์ เรื่อง ผลผลิตข้าวจากปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์  
     2) กิจกรรม Exit ticket  ให้นักเรียนตอบค าถามใน Post it ในประเด็น  

     Q10 :  “ข้าวอินทรีย์ดีอย่างไร” โดยน าไปติดไว้ที่บอร์ดหน้าช้ันเรียนก่อนออกจากห้อง 
                    (แนวค าตอบ : น้ าหนักดี เมล็ดใส  เมล็ดเต็ม ลดการเกิดท้องไข่ (เม็ดข้าวขุ่น) 

8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู้  
 1) ภาพขั้นตอนการท านา  
 2) ใบกิจกรรม Think Pair Share   
  3) ใบความรู้ 1 เรื่อง ธาตุอาหารส าคัญต่อพืชอย่างไร   
  4) ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง ธาตุอาหารส าคัญต่อพืชอย่างไร   
  5) ใบความรู้ท่ี 2  เรื่อง ประเภทของปุ๋ย 
  6) ใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง ปุ๋ยเคมแีละปุ๋ยอินทรีย์อะไรดีกว่ากัน 
 7) Powerpoint ประกอบการสอน เรื่อง ปลูกข้าวอินทรีย์ดีอย่างไร 
  8) วีดิทัศน์ เรื่อง ผลผลิตข้าวจากปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 
  9) Exit ticket   
 8.2 แหล่งเรียนรู้ 
     ห้องวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. การวัดและประเมินผล 
 

ประเด็นการวัด 
และประเมินผล 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

เกณฑ์การวัด 
และประเมินผล 

 1. ด้านความรู้ (K) 
    1) นักเรียนสามารถอธิบายความ 
ส าคัญของธาตุอาหารท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช  
    2) นักเรียนสามารถระบุข้อดีและ
ข้อเสียของปุย๋แต่ละประเภทได้ 

 
1. ประเมินกิจกรรม  Think 
Pair Share 
2.ประเมินใบกิจกรรมท่ี 1,2  
3. ประเมินกิจกรรม  
Exit  Tickets 

 
1. กิจกรรม  Think 
Pair  Share 
2. แบบประเมิน  
ใบกิจกรรมท่ี 1,2 
3. แบบประเมินกิจกรรม 
Exit  Tickets 

 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (S) 
    1) นักเรียนสามารถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ได้ 
    2) ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

 

 
1. ประเมินผังมโนทัศน์ 
2. สังเกตทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 

 
1. แบบประเมิน  
ผังมโนทัศน์ 
2. แบบสังเกตทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 

 
ระดับคุณภาพ 3  
ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 

 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
    1) มีวินัยในการปฏิบัติงานตาม
เวลาท่ีก าหนด   
    2) ใฝ่เรียนรู้ต้ังใจศึกษาใบความรู้  
    3) มุ่งมั่นในการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
สังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
ระดับคุณภาพ 3  
ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
   1) ความสามารถในการส่ือสาร  
   2) ความสามารถในการคิด  
   3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

 
ประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน     

 
แบบประเมินสมรรถนะ 
ส าคัญของผู้เรียน     

 

ระดับคุณภาพ 3  
ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้ (K) 
..................................................................................................................................................................................

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

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

2. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ  (S) 
..................................................................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................................ .....................  
 1. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 

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

.................................................................................................................................................... .............................. 
4. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์)   
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

5. ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
6. ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข 
……………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
          (ลงช่ือ)................................ ครูผู้สอน 
                  (นางนิรมล   ทองปน) 
                   ครูช านาญการพิเศษ 
 



 

 

 
 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังน้ี 
 1   .เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่  

       ดีมาก           ดี                        พอใช้    ควรปรับปรุง 
 2   .การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม    ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 3   .เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่เหมาะสม  

        น าไปใช้ได้จริง      ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช ้
4.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ............................................................................................................................................  

 
         ลงชื่อ  

                                                 (นางนิรมล   ทองปน)                                             
                                                                                       หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                  
 
ความเห็นของหวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังน้ี 
 1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที ่

       ดีมาก    ดี                       พอใช้    ควรปรับปรุง 
 2.   การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม       ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรงุพัฒนาต่อไป 
 3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่เหมาะสม 

        น าไปใช้ได้จริง         ควรปรับปรงุก่อนน าไปใช้ 
4.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ........................................................................................................ .................................... 

 
                                                                                                   ลงชื่อ   

                               (นางนิรมล   ทองปน) 
                                                                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความเห็นของหวัหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังน้ี 
 1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

       ดีมาก              ดี                       พอใช้   ควรปรับปรุง 
 2.   การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

         เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม        ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่เหมาะสม 

        น าไปใช้ได้จริง          ควรปรับปรงุก่อนน าไปใช้ 
 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ..........................................................................................................................................  
 
                                                                                                  ลงชื่อ  

                                  (นายรุ่งราวี   จ าปาดี) 
                                                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสรุินทร์พิทยาคม 
 



 

 

 

     แบบบันทึกกิจกรรม THINK – PAIR – SHARE   
เรื่อง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ต้นข้าวจากภาพ  

 
 

                                      
 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนตอบประเด็นค าถามจากภาพ และอธิบายเหตุผลประกอบ 
ประเด็นค าถาม  :  ภาพต้นข้าว 2 ภาพ มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุท่ีท า  
                        ให้ต้นข้าวผิดปกติ และเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 

 1. ให้นักเรียนคิดคนเดียว แล้วบันทึกค าตอบ ลงในช่องว่าง  (1 นาที) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
2.  ให้นักเรียนคิดเป็นคู่ แล้วบันทึกค าตอบท่ีดีท่ีสุดลงในช่องว่าง  (2 นาที) 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
3.  ให้นักเรียนแบ่งปันความรู้ท่ีได้กับเพื่อนๆในช้ันเรียน เพื่อหาข้อสรุป 
    แล้วบันทึกค าตอบลงในช่องว่าง    (3 นาที) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ภาพที่  1  ภาพที่  2  

Think 

Pair 

Share 

ช่ือ..............................................................................................ช้ัน......................เลขท่ี
............................................................................................ 



 

 

 
ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช 

 

 ธาตุอาหาร  คือแร่ธาตุท่ีพืชจ าเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตถ้าพืชได้รับธาตุอาหารไม่
เพียงพอจะท าให้พืชไม่เจริญเติบโต แคระแกร็น ให้ผลผลิตไม่เต็มท่ี  
  ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช มีอยู่ด้วยกัน 17 ธาตุ ได้จากน้ าและอากาศ 3 ธาตุ คือ คาร์บอน  
ไฮโดรเจน ออกซิเจน และได้จากดิน 14 ธาตุ โดยธาตุอาหารหลักได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ
โพแทสเซียม (K) ส่วนธาตุอาหารรองได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และก ามะถัน (S) และธาตุ
อาหารเสริม 8 ธาตุได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส  (Mn) โบรอน (B) โมลิบดินัม (Mo) ทองแดง (Cu) สังกะสี 
(Zn) คลอรีน (Cl)  และนิกเกิล (Ni)  แบ่งตามปริมาณความต้องการของพืชได้  ดังนี้ 
 

ธาตุอาหาร ประโยชน์ อาการขาดธาตุอาหาร 
ธาตุอาหารหลัก  

ไนโตรเจน (N) 

– กระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตและต้ังตัวได้เร็ว  
– ส่งเสริมการสร้างโปรตีนในพืช 
– ช่วยเร่งการเจริญของพืชในส่วนท่ีเป็นสี
เขียว เช่น ใบ และล าต้น 

– ใบเป็นสีเหลือง ขนาดเล็ก (ท่ีใบแก่ก่อน) 
– ล าต้นผอมสูง กิ่งก้านมีน้อยและลีบ 
– แคระแกร็น ชะงักการเจริญ 

ฟอสฟอรัส (P) 

 – ส่งเสริมการเจริญและแตกตัวของราก 
โดยเฉพาะช่วงแรกของการเจริญ 
– ช่วยเร่งการออกดอก การติดผล และ 
การสร้างเมล็ด 

– พืชจะแคระแกร็น ดอกและผลไม่สมบูรณ์ 
ระบบรากไม่เจริญ 
– ใบเป็นสีเขียวเข้ม บางพืชใบจะมีสีม่วง  
เช่นข้าวโพด กะหล่ าปลี 

โพแทสเซียม (K) 

– ช่วยสังเคราะห์และเคล่ือนย้ายแป้งและ
น้ าตาลในพืช 
– ช่วยให้ผลและหัวโตเร็ว มีคุณภาพและ
รสชาติท่ีดี 

– พืชใบเล้ียงเด่ียว ขอบใบเหลืองเปล่ียนเป็น 
สีน้ าตาลจากปลายใบเข้ากลางใบ 
– พืชใบเล้ียงคู่ ใบจะซีด มีจุดกระจายบริเวณ
ปลายใบ 

ธาตุอาหารรอง  

แคลเซียม (Ca) 
– มีความจ าเป็นในการแบ่งเซลล์ของพืช 
– เสริมการดูดธาตุไนโตรเจนจากดิน 
 

– ยอด ดอก ใบอ่อน ลีบเล็ก บิดงอ 
 (เกิดท่ีส่วนยอด ส่วนปลาย) 
– ตายอดชะงักการเจริญ ปลายรากตาย 

แมกนีเซียม  (Mg) 
– เป็นองค์ประกอบส าคัญของคลอโรฟิลล์ 
– เป็นองค์ประกอบส าคัญของโปรตีนและ
กรดอะมิโน 

– ส่วนเนื้อใบซีด เส้นใบยังเขียว  
(เกิดท่ีใบแก่ก่อน) 

ก ามะถัน (S) 
 – เป็นองค์ประกอบส าคัญของโปรตีนและ
กรดอะมิโน 
– ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ 

– คล้ายอาการขาดธาตุไนโตรเจน แต่เกิด 
ท่ีส่วนยอด ส่วนปลาย ใบอ่อน 

ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง ธาตุอาหารส าคัญต่อพืชอย่างไร 



 

 

ธาตุอาหาร ประโยชน์ อาการขาดธาตุอาหาร 
ธาตุอาหารเสริม  

เหล็ก  (Fe) 
– เป็นองค์ประกอบและช่วยสังเคราะห์
คลอโรฟิลล์ (ส่วนสีเขียว) และหายใจ 

– ใบอ่อนมีสีขาวซีด ใบแก่มีสีเขียวสด 

แมงกานีส  (Mn) 
– ช่วยในการสังเคราะห์แสงและกระตุ้น
การท างานของเอนไซม์ในต้นพืช 

– เนื้อใบซีด เส้นใบยังเขียว (เกิดท่ีใบอ่อน 
ก่อน) ต่อมาจะเห่ียวแล้วร่วงหล่น 

สังกะสี  (Zn) 
– ช่วยสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และแป้ง 
– ช่วยท าให้ข้อปล้องของพืชสมบูรณ์ 

– ใบมีจุดหรือแถบ สีขาวหรือเหลืองขึ้น 
– รากส้ัน ไม่เจริญตามปกติ 

ทองแดง  (Cu) 
– เป็นองค์ประกอบส าคัญของโปรตีน 
– ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ 

– ใบอ่อนจะมีสีเขียวจัด แล้วค่อยๆเหลือง 
– ตายอด เป็นสีด า ชะงักการเจริญ 

คลอรีน  (Cl) 
– เกี่ยวกับการสร้าง hormoneบางชนิด   
– เร่งการสร้างแป้ง - การสุกแก่ 

– ใบซีด 
– พืชเห่ียวง่าย บางส่วนแห้งตาย 

โบรอน  (B) 
– ส่งเสริมการออกดอกในพืช 
– ช่วยในการผสมเกสรและการติดผล 
– ช่วยในการเคล่ือนย้ายธาตุอาหารอื่น ๆ 

– ผลเล็ก แข็ง เปลือกหนา 
– เห็ดอาการชัดเจนถ้ามีภาวะขาดน้ า 

โมลิบดินัม (Mo) 
– ช่วยในการตรึงไนโตรเจนในดิน 
– ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และ
เอนไซม์บางชนิด 

– คล้ายอาการขาดธาตุไนโตรเจน 
– ใบโค้ง และมีจุดเหลือง 

นิกเกิล  (Ni ) 
– ช่วยให้การงอกของเมล็ดดีขึ้น  
– เป็นองค์ประกอบของเอ็นไซม์หลายชนิด 

– ต้นแกร็น ตาใบไม่ค่อยเจริญ 
– ปลายใบตาย และแผ่นใบมีสีเหลืองซีด
ระหว่างเส้นใบ 

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สถานการณ์ 
นาท่ีปลูกข้าวต่อเนื่องกันนานหลายปี  พบว่าข้าวมีลักษณะผิดปกติ คือ
ใบอ่อนและใบแก่เป็นสีเหลือง ปลายใบเหลือง  ต้นข้าวแคระแกร็น  กิ่ง
ก้านมีน้อยและลีบ  ปลายใบตาย และแผ่นใบมีสีเหลืองซีดระหว่างเส้น
ใบ ให้ผลผลิตต่ า 

  
  
 
 
 
วิเคราะห์สถานการณ์จากภาพ   
1. หาสาเหตุท่ีท าให้ข้าวแสดงอาการผิดปกติ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................  
2. หาแนวทางการแก้อาการผิดปกติของข้าว 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................  
4. ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม พืชต้องการในปริมาณแตกต่างกันอย่างไร 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................   
3. ธาตุอาหารชนิดใดท่ีพืชได้รับจากดินเท่านั้น (ระบุช่ือธาตุ) 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................  
5. แอนนาปลูกส้ม พบว่าผลส้มเล็ก เปลือกหนา  สีผิวไม่สวย นักเรียนคิดว่าเกิดจากการขาดธาตุชนิดใด 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง ธาตุอาหารส าคัญต่อพืชอย่างไร 



 

 

 
ประเภทของปุ๋ย 

 

  ปุ๋ย คือสารท่ีใส่ลงในดินเพื่อให้ปลดปล่อยธาตุอาหารใหพ้ืช ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น  
โดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ท่ีพืชยังขาดอยู่ ปุ๋ยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
 1 . ปุ๋ยอินทรีย์  คือ สารประกอบท่ีได้จากส่ิงมีชีวิต ได้แก่พืช สัตว์และจุลินทรีย์ ผ่านกระบวนการผลิต
ทางธรรมชาติ เมื่อใส่ลงไปในดินพืชจะไม่สามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ทันที แต่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย
ของจุลินทรีย์ในดิน แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาในรูปสารประกอบอินทรีย์ จากนั้นพืชจึงดูดไป ใช้
ประโยชน์ได้  แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ      
  1.1 ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้มาจากส่ิงขับถ่ายของสัตว์เล้ียง เช่น โค 
กระบือ สุกร เป็ด ไก่ โดยอาจจะใช้ในรูปปุ๋ยคอกแบบสด แบบแห้ง หรือ น าไปหมัก
ให้เกิดการย่อยสลายก่อนแล้วค่อยน าไปใช้ก็ได้ ซึ่งการใช้แบบสดอาจท าให้เกิดความ
ร้อน และมีการดึงธาตุอาหารบางตัวไปใช้ในการย่อยสลายมูลสัตว์อาจจะท าให้พืช
เห่ียวตายได้  ปุ๋ยคอกนอกจากจะมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชในดินแล้ว 
ยังช่วยท าให้ดินโปร่งและร่วนซุย การเตรียมดินง่าย การตั้งตัวของต้นกล้าท าให้มีโอกาสรอดได้มากด้วย 
  1.2 ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งได้จากการน าช้ินส่วนของพืช วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว ซังข้าวโพด กากอ้อยจากโรงงานน้ าตาล และแกลบจากโรงสีข้าว เป็นต้น มา
หมักในรูปของการกองซ้อนกันบนพื้นดินหรือในหลุม เพื่อให้ผ่านกระบวนการย่อยสลายให้เน่าเป่ือยเสียก่อน 
โดยอาศัยจุลินทรีย์จนกระท่ังได้สารอินทรียวัตถุท่ีมีความคงทน ไม่มีกล่ิน มีสีน้ าตาลปนด า 
  1.1 ปุ๋ยพืชสด  เป็นปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้จากการปลูกพืชบ ารุงดิน ซึ่งได้แก่พืชตระกูลถั่วต่าง ๆ เป็นพืชท่ี
ปลูกง่าย มีอายุส้ัน มีระบบรากลึก ทนแล้ง ทนโรคและแมลงได้ดี และมีเมล็ดมาก แล้วท าการไถกลบช่วงท่ี
ก าลังออกดอก ได้แก่ ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถ่ัวลาย ปอเทือง ถั่วขอ ถ่ัวแปบ และโสน เป็นต้น 
 2. ปุ๋ยเคมี คือ สารประกอบอนินทรีย์ท่ีให้ธาตุอาหารแก่พืช เป็นสารประกอบท่ี
ผ่านกระบวนการผลิตทางเคมีเมื่อใส่ลงไปในดินท่ีมีความช้ืนท่ีเหมาะสม ประโยชน์ของ
ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยจะละลายให้พืชดูดไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้มีปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ กัน 
และแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1 ปุ๋ยเด่ียว คือ ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเพียงตัวเดียวในสูตร เช่น 46-0-0 , 0-3-0 , 0-0-60 ฯลฯ 
       2.2 ปุ๋ยผสม คือ ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารต้ังแต่สองตัวขึ้นไป เช่น 16-20-0, 16-16-8, 13-13-21 ฯลฯ 
 1 . ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยท่ีประกอบด้วยจุลินทรีย์ท่ียังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์ 
หรือสามารถเปล่ียนธาตุอาหารพืชท่ีอยู่ในรูปท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปท่ีพืชสามารถดูดไปใช้
ประโยชน์ได้  ได้แก่ ไรโซเบียมท่ีอยู่ในปมรากพืชตระกูลถั่ว  สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินท่ีอยู่ในโพรงใบของแหน
แดง  และจุลินทรีย์ท่ีอาศัยในดินอย่างอิสระท่ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้แก่พืชได้  ส่วนไมคอร์ไรซา 
ช่วยให้ฟอสฟอรัสท่ีถูกตรึงอยู่ในดินละลายออกมาอยู่ในรูปท่ีพืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 2 
เร่ือง ประเภทของปุ๋ย 



 

 

  

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนระบุข้อดี ข้อเสียของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพในรูปผังมโนทัศน์  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมที่ 2 
เร่ือง ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์อะไรดีกว่ากัน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson  Study : LS ) คร้ังที่  1 
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

 

ช่ือกลุ่ม ลีลาวดี 
ครัง้ท่ี 1  เวลา ..................... วนัเดือนปี  8/9/65 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2565  

  

บทบาทในกิจกรรมคร้ังนี้     ลายมือชื่อ 
[/  ] Model Teacher/ (ช่ือ-สกุล)        นางจิตรา  สุขคุ้ม  
[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                   นายพีรเดช  เลิศงาม  
[/  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                   นายนัฐภาค  บ ารุง  
[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                   นางสาวสุรีรัตน์  ฉัตรทอง  

[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                   นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี  

[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                   นายณัฐภาคย์  บ ารุง  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                   

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  

[ / ] Mentor  (ช่ือ-สกุล)                 นายโกวิทย์  ชัยทัพ  

[  ] Expert   (ช่ือ-สกุล)                   
[ / ] Expert   (ช่ือ-สกุล)                  นางนิรมล  ทองปน          

[ / ] Administrator (ช่ือ-สกุล)           นายรุ่งราวีจ าปาดี        

 

ขั้นตอนกิจกรรม 
1. ประเด็นสนทนา/ประเด็นปัญหา 
- ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน 
- การเลือกใช้ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ออกแบบวิธีวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย 
 

2. สาเหตุของประเด็นปัญหา 
- เสนอแนะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/เทคนิคการเรียนรู้ 
- เสนอแนะการเลือกส่ือท่ีใช้ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจ 
- เสนอแนะเกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
- เสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 



 

 

บันทึกการสนทนา  PLC คร้ังที ่1 
 

ชื่อผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดร่วม /แนวปฏิบัติร่วมกัน 

นายพีรเดช  เลิศงาม 
 

- เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหา 
- ควรจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม   
ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ 

 

- กิจกรรมท่ีจัดควรเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- จัดให้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ได้ปฏิบัติจริง คิดเป็น ท าเป็น 
รู้จักแก้ปัญหา 

- ควรมีเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
- ออกแบบการวัดผลให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ 

- การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้อง
กับเนื้อหาและจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

- ให้แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ถูกต้องสมบูรณ์ท่ีสุดตามท่ีสมาชิก
ให้ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

นายนัฐภาค  บ ารุง - จัดเนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน 
- ควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเน้นให้
ผู้เรียน 

น.ส.สุรีรัตน์  ฉัตรทอง - การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผล
การเรียนท่ีคาดหวัง และมาตรฐานการ
เรียนรู้ช่วงช้ัน 
-  ควรเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหา 

น.ส.ปริญาภรณ์  ดาศรี - จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือ    
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ 
- ควรมีกิจกรรมหลากหลายเน้นให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริง  

นายโกวิทย์  ชัยทัพ - การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การ
บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ควรใช้กระบวนการเรียนท่ีเหมาะสม 

 
นางจิตรา  สุขคุ้ม 
 
 
 
 

- จัดให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้
ปฏิบัติจริง คิดเป็น ท าเป็น รู้จักแก้ปัญหา 
- ควรจัดการเรียนรู้ผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งปลูกฝัง 
คุณธรรม 
- กิจกรรมท่ีจัดควรเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  



 

 

นางนิรมล  ทองปน       - ช่ืนชมโมเดลทุกคนท่ีช่วยกันคิดท าแผน 
บูรณาการ เรื่อง ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์
พิทย์ 
- แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับผล
การเรียนท่ีคาดหวัง และมาตรฐานการ
เรียนรู้   ช่วงช้ัน 
- ส่ือเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา/ 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการ
สอนและผู้เรียน และเรียงล าดับให้
สอดคล้องกับกิจกรรม    การเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สรุปผลการจัดกิจกรรม PLC  
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community) PLC 
 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
การจัดท าแผนจักการเรียนรู้บูรณาการ  8 กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 
กิจกรรมที่ท า 
ประชุม รับฟัง ข้อเสนอแนะจากเพื่อนครูในกลุ่ม PLC เพื่อจัดท าแผนจักการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 
ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
ได้แผนจักการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ท่ีพร้อมน าไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
การน าไปใช ้
น าแผนจักการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับนักเรียนช้ันม.1 

 
 
 
 
 

การตรวจสอบก่อนรับรอง       
[   ]  ถูกต้องครบถ้วน ควรรับรองผลการด าเนินการ  จ านวน ....... ช่ัวโมง    [  ]  ไม่รับรอง 
                
              ลงช่ือ                                                               ลงช่ือ.                  
                    (.นายโกวิทย์  ชัยทัพ.)                                            (นางนิรมล   ทองปน)       
                      ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
          [   ] รับรองผลการด าเนินการ จ านวน ....... ช่ัวโมง                     [  ]  ไม่รับรอง                

      ความคิดเห็น ......................................................................................................................       
                      .......................................................................................................................                                  

                   
ลงช่ือ                                                                

                              (นายรุ่งราวี   จ าปาดี)                           
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 

 
 
 



 

 

 
                  . 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
     มาตรฐานการเรียนรู้ 

  ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 
  ท 2.1 ม.1/2 เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 

 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การเขียนแนะน าข้าวอินทรีย์ท่ีมคุีณค่าทางโภชนาการ และวิธีการหุงข้าวอินทรีย์ โดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง 
ชัดเจนเหมาะสม และสละสลวย 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ด้านความรู้  (K)  

    นักเรียนเขียนแนะน าข้าวอินทรีย์ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และวิธีการหุงข้าวอนิทรีย์  
          1.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
    1) นักเรียนสามารถท าแผ่นพับแนะน าข้าวอินทรียท่ี์มีคุณค่าทางโภชนาการ และวิธีการหุงข้าว
อินทรีย์  
        2) นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม 
     1.1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1) มีวินัยในการปฏิบัติงานตามเวลาท่ีก าหนด 
     2) ใฝ่เรียนรู้ในการตั้งใจศึกษาใบความรู้          
     3) มุ่งมั่นในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย  
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
       4.1 ความสามารถในการส่ือสาร (การส่ือสารด้วยภาษา) 
       4.2 ความสามารถในการคิด (การวิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
       4.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 

5.   หลักฐานการเรียนรู้ 
       5.1  ภาระงาน  
   1) ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเขียนแนะน าโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง 
   2) บันทึกใบงานท่ี 1 เรื่อง การเขียนแนะน าโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
หน่วยการเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การเขียนสื่อสาร เร่ือง  การเขียนแนะน าอาหาร     
ครูผู้สอน  นางจิตรา สุขคุ้ม เวลา 60 นาที 



 

 

       3) ท าแผ่นพับแนะน าอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และวิธีการหุงข้าวอินทรีย์   
       5.2  ชิ้นงาน 
   1) ใบงานท่ี 1 เรื่อง การเขียนแนะน าโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง 
   2) แผ่นพับ 
         

6.   สาระการเรียนรู้ 

 การเขียนแนะน าอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และวิธีการหุงข้าวอินทรีย์   
7.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up)  ( 8 นาที) 
1. ครูน าเสนอ VDO เกี่ยวกับข้าวอินทรีย์ 
2. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความรู้ท่ีได้รับจากการชม VDO 

ขั้นน าเสนอ (Presentation) ( 7 นาที) 
1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเขียนแนะน าโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสม และ 

สละสลวย 
2. ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี 1 เรื่อง การเขียนแนะน าโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสม และ 

สละสลวย ในรูปแบบแผ่นพับ 
ขั้นฝึก (Practice)  ( 20  นาที) 

1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ข้าวอินทรีย์  
2. ให้นักเรียนเขียนแนะน า เรื่อง คุณค่าทางโภชนาการของข้าวอินทรีย์ 
3. ให้นักเรียนเขียนแนะน า เรื่อง วิธกีารหุงข้าวข้าวอินทรีย์ 

   ขั้นสรุป (Wrap up)  ( 25 นาที) 
นักเรียนเขียนแนะน าคุณค่าทางโภชนาการของข้าวอินทรีย์ และวธิีการหุงข้าวข้าวอินทรีย์  

ในรูปของแผ่นพับ 
  

8.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
8.1 สื่อการเรียนรู้ 

1. วีดิทัศน์ เกี่ยวกับข้าวอินทรีย ์
2. ใบความรู้ เรื่อง ข้าวอินทรีย์ 
3. ใบงานท่ี 1 เรื่อง การเขียนแนะน าโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง 

    8.2  แหล่งการเรียนรู้ 
    ห้องภาษาไทย  
 
     
   
 
 
 
 
 



 

 

    
9.  การวัดและประเมินผล 
 

ประเด็นการวัด  
และประเมินผล 

วิธีการวัด  
และประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด  
และประเมินผล 

เกณฑ์การวัด 
และประเมินผล 

1. ด้านความรู้ (K) 
    นักเรียนเขียนแนะน าข้าวอินทรีย์ที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ และวิธีการหุงข้าว
อินทรีย์ได้  

 
ประเมินการเขียน  
 

 

 
แบบประเมิน 
การเขียนแนะน า 
 

 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 61 ข้ึนไป 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
   1)  นักเรียนสามารถท าแผ่นพับแนะน า
ข้าวอินทรีย์ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และ
วิธีการหุงข้าวอินทรีย์  
   2)  นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม 
 

 
ประเมินการท าแผ่นพับ  
 
 
สังเกตทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 

 
แบบประเมิน 
การท าแผ่นพับ  
 
แบบสังเกตทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 

 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 61 ข้ึนไป 
 
ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

1. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)    
  1)  มีวินัยในการปฏิบัติงานตามเวลาท่ี
ก าหนด 
  2)  ใฝ่เรียนรู้ในการตั้งใจศึกษาใบความรู้  
       
  3)  มุ่งมั่นในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย  

สังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 

แบบสังเกต
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 

ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 

4  .สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
   1) ความสามารถในการส่ือสาร     
(การส่ือสารด้วยภาษา) 
    2)  ความสามารถในการคิด        
(การวิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
   3)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 

 
ประเมินสมรรถนะ 
ส าคัญของผู้เรียน     
 

 

 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 
ส าคัญของผู้เรียน     

 
ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  …. คน 

 

1. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้ (K)  
    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี.........จ านวน.........คน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

- นักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน.........................คนคิดเป็นร้อยละ………………………………………….. 
- ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน..................................คนคิดเป็นร้อยละ……………………………………..…… 

2. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพความส าเร็จของผลงาน (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์) 
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

3. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์)   
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์)   
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

5. ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
6. ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข 
……………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
          (ลงช่ือ)................................ ครูผู้สอน 
                   (นางจิตรา   สุขคุ้ม) 



 

 

                   ครูช านาญการพิเศษ 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังน้ี 
 1   .เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่  

       ดีมาก               ดี                            พอใช้              ควรปรับปรุง 
 2    .การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย  

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม           ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 

 3   .เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่เหมาะสม  
        น าไปใช้ได้จริง              ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช ้
4.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ...............................................................................................................................  
 

                   ลงชื่อ  
                                               (นางจิตรา  สุขคุ้ม)                                             

                                                                                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                  
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังน้ี 
 1   .เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่  

       ดีมาก    ดี                          พอใช้                      ควรปรับปรุง 
 2   .การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม          ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 3   .เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่เหมาะสม  

        น าไปใช้ได้จริง             ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช ้
4.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ............................................................................................................................... 
 

                                                                                  ลงชื่อ   
                                  (นางนิรมล   ทองปน.) 
                                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังน้ี 
 1  .เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

       ดีมาก              ดี                         พอใช้       ควรปรับปรุง 
 2    .การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย  

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม          ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 3  .เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่เหมาะสม 

         น าไปใช้ได้จริง           ควรปรับปรงุก่อนน าไปใช้ 
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ.................................. ........................................................ .......................................  

 
 

                                                                                                             ลงชื่อ……………………………………… 
                                                                                                               (นายรุ่งราวี  จ าปาดี) 

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson  Study : LS ) คร้ังที่  1 
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

 

                                                             ช่ือกลุ่ม ลีลาวดี 
ครัง้ท่ี 1  เวลา ..................... วนัเดือนปี  8/9/65 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2565  

 
บทบาทในกิจกรรมคร้ังนี้     ลายมือชื่อ 
[/  ] Model Teacher/ (ช่ือ-สกุล)      นางสาวสุรีรัตน์ ฉัตรทอง  
[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นายพีรเดช  เลิศงาม  
[/  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นายนัฐภาค  บ ารุง  
[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นายธนกร แก้วพินึก  

[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                น.ส.ปริญาภรณ์  ดาศรี  

[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นายโกวิทย์  ชัยทัพ  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                   

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  

[ / ] Mentor  (ช่ือ-สกุล)                 นางจิตรา  สุขคุ้ม  

[  ] Expert   (ช่ือ-สกุล)                   
[ / ] Expert   (ช่ือ-สกุล)                  นางนิรมล  ทองปน          

[ / ] Administrator (ช่ือ-สกุล)           นายรุ่งราวีจ าปาดี        

 
ขั้นตอนกิจกรรม 
1. ประเด็นสนทนา/ประเด็นปัญหา 
    - ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน 
    - การเลือกใช้ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
    - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    - ออกแบบวิธีวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย 
2. สาเหตุของประเด็นปัญหา 
    - เสนอแนะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู/้เทคนิคการเรียนรู้ 
    - เสนอแนะการเลือกส่ือท่ีใช้ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจ 
    - เสนอแนะเกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
    - เสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
 
 



 

 

บันทึกการสนทนา  PLC คร้ังที่ 1 
 

ชื่อผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดร่วม /แนวปฏิบัติร่วมกัน 

นายพีรเดช  เลิศงาม 

 

- เป็นกิจกรรมท่ีดี  
- ควรเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออก

อย่างท่ัวถึง 

- เป็นกิจกรรมท่ีดี 

-ควรมีเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
-ออกแบบการวัดผลให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ 

- ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีน่าสนใจมาก
ขึ้น 

-การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

-ให้แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ถูกต้องสมบูรณ์ท่ีสุดตามท่ีสมาชิก
ให้ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

นายณัฐภาคย์  บ ารุง -ควรมีเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจมากกว่า
ท่ีเป็นอยู่ 
-ออกแบบการวัดผลให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู ้

น.ส.สุรีรัตน์  ฉัตรทอง - กิจกรรมน้อยเกินไป 
- ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากขึ้น 

น.ส.ปริญาภรณ์  ดาศรี - เป็นกิจกรรมท่ีดี 
- ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

นายโกวิทย์  ชัยทัพ -การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

นางจิตรา  สุขคุ้ม 

-การท าแผนต้องท าให้ถูกต้องตามแบบท่ี
ก าหนดให้ 
-การวัดผลประเมินผลต้องครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ท้ัง 3 ด้าน 

นางนิรมล  ทองปน         - ช่ืนชมโมเดลทุกคนท่ีช่วยกันคิด
ท าแผนบูรณาการณ์เรื่องข้าว
อินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

- ให้แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ท่ีสุดตามท่ี
สมาชิกให้ข้อเสนอแนะ 

         
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สรุปผลการจัดกิจกรรม PLC  

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) PLC 

 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
การจัดท าแผนจักการเรียนรู้บูรณาการณ์ 8 กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 
 
กิจกรรมที่ท า 
ประชุม รับฟัง ข้อเสนอแนะจากเพื่อนครูในกลุ่ม PLC เพื่อจัดท าแผนจักการเรียนรู้บูรณาการณ์ 8 
กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 
 
ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
ได้แผนจักการเรียนรู้บูรณาการณ์ 8 กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ท่ีพร้อมน าไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
 
การน าไปใช ้
น าแผนจักการเรียนรู้บูรณาการณ์ 8 กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับนักเรียนช้ันม.1 

 
 
 
 
 

การตรวจสอบก่อนรับรอง       
[   ]  ถูกต้องครบถ้วน ควรรับรองผลการด าเนินการ  จ านวน ....... ช่ัวโมง    [  ]  ไม่รับรอง  
               
              ลงช่ือ........................................                                 ลงช่ือ.........................................                   
                    (นายโกวิทย์  ชัยทัพ)                                              (นางนิรมล   ทองปน)       
                      ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
          [   ] รับรองผลการด าเนินการ จ านวน ....... ช่ัวโมง                     [  ]  ไม่รับรอง                

      ความคิดเห็น ......................................................................................................................       
                      .......................................................................................................................                                  

                  ลงช่ือ..................................................                                                                
                              (นายรุ่งราวี   จ าปาดี)                           
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 

 



 

 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 
 ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text) ท่ีอ่าน 
2. สาระส าคัญ 

การอ่านออกเสียงค าศัพท์และการเรียนรู้ประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการหุงข้าวในชีวิต
จริงท าให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาสามารถน าไปใช้ในการส่ือสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้องใน
ชีวิตประจ าวัน  
3  .จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ด้านความรู้ (K) 
  บอกความหมายของค าศัพท์ และเรียนรู้ประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการหุงข้าว 
 ด้านทักษะกระบวนการ (S)  
  1) นักเรียนมีทักษะอ่านออกเสียงค าศัพท์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  2) นักเรียนมีทักษะน าเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการหุงข้าวได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
  1)   มีวินัย 
  2)  ใฝ่เรียนรู้ 
  3)  มุ่งมั่นในการท างาน 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการส่ือสาร 
 2 ความสามารถในการคิด (คิดวิเคราะห์) 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5 .หลักฐานการเรียนรู้ 
 ภาระงาน  

1. พูดน าเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนการหุงข้าว 
2. ท าใบงาน How to cook organic rice? 
3. เล่นเกมการจับคู่รูปภาพ (Matching Activity) 

 ชิ้นงาน  ใบงาน How to cook organic rice?  
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
หน่วยการเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 2   Cool Stuff! หัวข้อ:   How to cook organic rice?   

ครูผู้สอน นางสาวสุรีรัตน์  ฉัตรทอง จ านวน 60  นาที 



 

 

สาระการเรียนรู้ 
  เนื้อหา 
   อ่านออกเสียงค าศัพท์และเรียนรู้ประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการหุงข้าวในชีวิต
จริงท าให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาสามารถน าไปใช้ในการส่ือสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้องใน
ชีวิตประจ าวัน ค าศัพท ์/ ประโยค 

  First (ล าดับแรก), Next (ขั้นตอนถัดไป), Then (แล้ว), After that (หลังจากนั้น),  
  Finally (ขั้นตอนสุดท้าย), pour (เท), add (เติม), rinse (ล้าง), put (ใส่), plug in (เสียบปล๊ัก)  

 7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  Warm – up  (10 นาที) 
   1) ครูเปิดวีดีโอให้นักเรียนดูเกี่ยวกับวิธีการหุงข้าว และแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน (โดยคละนักเรียนเก่ง กลาง อ่อน)  
  2) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนี้ว่านกัเรียนจะได้เรียนรู้ประโยคหรือข้อความ
เกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการหุงข้าวในชีวิตจริงท าให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาสามารถน าไปใช้ในการ
ส่ือสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้องในชีวิตประจ าวัน 
 ขั้นน าเสนอ )Presentation( 15 นาที  )กระบวนการเรียนรู้แบบ Games-based Learning)  
   ครูน าเสนอค าศัพท์บน Power point  โดยครูอ่านค าศัพท์และให้นักเรียนอ่านตาม 1 รอบ 
และให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์พร้อมกันอีก 1 รอบด้วยตนเองพร้อมๆกัน และเพื่อเป็นการเน้นย้ าความ
เข้าใจครูสอดแทรกเกมการแข่งขันสัก 2-3 นาที โดยครูช้ีแจงว่า ถ้าครูพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนพูด
ค าแปล แต่ถ้าครูพูดค าแปลให้นักเรียนพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งครูจะมีวิธีการให้คะแนนท่ีหลากหลายตาม
สถานการณ์ เช่นกลุ่มท่ีตอบออกมาได้รวดเร็ว ชัดเจนและเสียงดังฟังชัดจะเป็นฝ่ายได้คะแนนไป (กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Games-based Learning) 
 ขั้นฝึก )Practice ( )ใช้เทคนิค Brain Storming (25 นาที 
   1) ครูแจกใบงานเกี่ยวขั้นตอนการหุงข้าว และครูน าเสนอขั้นตอนการหุงข้าวบน Power 
point ครูอ่านประโยคแต่ละขั้นตอนให้นักเรียนฟัง 1 รอบ และแปลประโยค หลังจากนั้น ให้นักเรียนอ่าน
ประโยคด้วยตนเองพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบ และแปลประโยคพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเพื่อเน้นย้ าความเข้าใจ
หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านเองพร้อมๆกันอีก 1 รอบ (ครูกระตุ้นนักเรียนให้อ่านโดยการให้คะแนนกลุ่มท่ีอ่าน
ดังฟังชัดถูกต้อง) หลังจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันแปลบทสนทนา   
  2) ครูแจกใบงาน (Matching Activity) การจับคู่รูปภาพกับข้ันตอนการหุงข้าว (How to 
cook organic rice?) (ให้เวลา 11 นาที) ครูเฉลยใบงานโดยการให้แต่ละกลุ่มเปล่ียนกันตรวจ 
  ขั้นสรุป (Wrap up) (ใช้เทคนิค Exit ticket) 10 นาที 

 สรุปก่อนออกจากห้องเรียนโดยการให้ตัวแทนจับสลากว่าจับได้ขั้นตอนการหุงข้าวขั้นท่ี
เท่าไหร่แล้วให้พูดขั้นตอนนั้น ครูอนุญาตให้กลุ่มนั้นออกจากห้อง (ใช้เทคนิค Exit ticket) 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1) ใบความรู้เรื่อง How to cook organic rice? 
2) Power point เรื่อง How to cook organic rice?  
3) ใบงานเรื่อง How to cook organic rice? 
4) วีดีโอเรื่อง How to cook organic rice? 

 



 

 

 
9. การวัดและการประเมินผล 
 

ประเด็นการวัด 
และประเมินผล 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

เกณฑ์การวัด 
และประเมินผล 

1) ด้านความรู้ (K) 
บอกความหมายของค าศัพท์ และ
เรียนรู้ประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการหุงข้าว 

 
ประเมินการพูดน าเสนอ 

 
แบบประเมินการพูด
น าเสนอ 

ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 
ร้อยละ 60 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (S) 
  1) นักเรียนมีทักษะอ่านออกเสียง
ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 
  2) นักเรียนมีทักษะน าเสนอเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการหุงข้าวได้อย่างมัน่ใจ
และถูกต้อง 

 
1) ประเมินการอ่านออก
เสียงค าศัพท์ 
2) ประเมินการพูด
น าเสนอ 

 
1) แบบประเมินการอ่าน
ออกเสียงค าศัพท์ 
2) แบบประเมินการพูด
น าเสนอ 

ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 
ร้อยละ 60 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
  1) มีวินัย 
  2) ใฝ่เรียนรู้ 
  3) มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
สังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  

 
- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
ระดับคุณภาพ 2 
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
  1) ความสามารถในการส่ือสาร 
  2 ความสามารถในการคิด (คิด
วิเคราะห์) 
  3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

 
- ประเมินสมรรถนะ 
ส าคัญของผู้เรียน     

 
- แบบประเมินสมรรถนะ 
ส าคัญของผู้เรียน     

 
ระดับคุณภาพ 2
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  …. คน 

 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้ (K) 
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..................จ านวน...............คน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

   - นักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน...............................คนคิดเป็นร้อยละ……………….……….…………………… 
   - ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน........................................คนคิดเป็นร้อยละ…………………….………..…………… 

 2.  ผลการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
   นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพความส าเร็จของผลงาน (ระดับดี ข้ึนไปผ่านเกณฑ์) 
   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน.........................คน 
   ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน.........................คน 
   ระดับคุณภาพ  พอใช้            จ านวน.........................คน 
   ระดับคุณภาพ  ปรับปรงุ        จ านวน.........................คน 

 3.  ผลการจัดการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์(A) 
   นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (ระดับดี ข้ึนไปผ่านเกณฑ์)   
   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน.......................คน 
   ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน.......................คน 
   ระดับคุณภาพ  พอใช้            จ านวน.......................คน 
   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน.......................คน 

 4  ผลการจัดการเรียนรู้ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (ระดับดี ข้ึนไปผ่านเกณฑ์)   
   ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน.........................คน 
   ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน.........................คน 
   ระดับคุณภาพ  พอใช้            จ านวน.........................คน 
   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน.........................คน 
 

 5. ปัญหา / อุปสรรค 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………  
 6. ข้อเสนอแนะ / แนวทางในการแก้ไข 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
               
 
           (ลงช่ือ)                         ครูผู้สอน 
                      (นางสาวสุรีรัตน์  ฉัตรทอง) 
                                             ต าแหน่ง  ครู  
           
 



 

 

 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังน้ี 
 1   .เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่  

       ดีมาก           ดี                        พอใช้    ควรปรับปรุง 
 2   .การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม    ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 3   .เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่เหมาะสม  

        น าไปใช้ได้จริง      ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช ้
4.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ............................................................................................................................................  

 
         ลงช่ือ  

                                                                                (นางจิตรา   สุขคุ้ม) 
                                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  

 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังน้ี 
 1   .เป็นแผนการจัดกา รเรียนรู้ที่ 

       ดีมาก    ดี                       พอใช้    ควรปรับปรุง 
 2    .การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย  

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม       ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรงุพัฒนาต่อไป 
 3   .เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่เหมาะสม 

        น าไปใช้ได้จริง         ควรปรับปรงุก่อนน าไปใช้ 
4.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ............................................................................................................................................  

 
                                                                                        ลงช่ือ   

                                   (นางนิรมล   ทองปน) 
                                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังน้ี 
 1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

       ดีมาก              ดี                       พอใช้   ควรปรับปรุง 
 2.   การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

         เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม        ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่เหมาะสม 

        น าไปใช้ได้จริง          ควรปรับปรงุก่อนน าไปใช้ 
 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ..........................................................................................................................................  
 
                                                                                                  ลงช่ือ  

                                  (นายรุ่งราวี   จ าปาดี) 
                                                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 



 

 

 

เกณฑ์การประเมินการพูดน าเสนอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการการประเมิน 
ระดับคะแนน  /ระดับคุณภาพ  น้ าหนัก

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

ความถูกต้องของเน้ือหา ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมาย
ตรงกับเน้ือหา
และ
ไวยากรณ์
ถูกต้องทุก
ประโยค 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมาย
ตรงกับเน้ือหา
และ
ไวยากรณ์
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมาย
ไม่ตรงกับ
เน้ือหาและ
ไวยากรณ์ไม่
ถูกต้อง
พอสมควร 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมาย
ไม่ตรงกับ
เน้ือหาและ
ไวยากรณ์ไม่
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

2 8 

การออกเสียง พูดได้ชัดเจน
และออกเสียง
ค าถูกต้อง
ตลอดการ
น าเสนอ   

พูดชัดเจน 
และออกเสียง
ค าถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่  

พูดชัดเจน
และออกเสียง
ผิดเล็กน้อย   

พูดไม่ชัดเจน 
และพูดผิด 
เป็นส่วนใหญ่  

2 8 

ความคล่องแคล่ว พูดต่อเน่ือง  
ไม่ติดขัด   
ท าให้สื่อสาร
ได้ดี 

พูด
ตะกุกตะกัก
บ้าง  แต่ยัง
พอสื่อสารได้ 

พูดเป็นค าๆ 
หยุดเป็น
ช่วงๆ ท าให้
สื่อสารได้ 
ไม่ชัดเจน 

พูดได้บางค า  
ท าให้สื่อ
ความหมาย
ไม่ได้ 

2 8 

ภาษากาย/ภาษาท่าทาง ยืนตัวตรง มี
ความมั่นใจ  
มีการสบ
สายตากับ
ผู้ฟัง
ตลอดเวลา  

ยืนตัวตรง  
และสบสายตา
ผู้ฟังเปน็ 
ส่วนใหญ่ 

ยืนตัวตรง 
และสบ
สายตาผู้ฟัง
บ้างเป็น
บางครัง้  

ยืนตัวงอ 
และ/หรือ 
ไม่สบสายตา
ผู้ฟัง 

1 4 



 

 

แบบประเมินการพูดน าเสนอ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

วิชา   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/…… วันที่ ….. เดือน ………….. พ.ศ. 2565 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

คว
าม

ถูก
ต้อ

งข
อง

เนื้
อห

า 

กา
รอ

อก
เส

ียง
 

คว
าม

คล
่อง

แค
ล่ว

 

ภา
ษา

กา
ย

/
ภา

ษา
ท่า

ทา
ง

 

รว
ม 

ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

8 8 8 4 28 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 
24-28  ดีเย่ียม 4 
19-23  ดี 3 
14-18  พอใช้ 2 

ต่ ากว่า 14 ปรับปรุง 1 
 

  เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสีย 

 

 

                   ลงช่ือ…………………ครูผู้สอน 
    (นางสาวสุรีรัตน์   ฉัตรทอง) 

        ครู 
 

เกณฑ์การผ่าน 
    ผ่าน         ต้ังแต่ระดับคุณภาพพอใช้ (2) ข้ึนไป 
    ไม่ผ่าน      ต่ ากว่าระดับคุณภาพปรับปรุง (1) 



 

 

 

 
การประเมินการอ่านออกเสียง 

 
 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน  /ระดับคุณภาพ  น้ าหนัก
ความส าคัญ 

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

  ความ
ถูกต้องใน
การอ่าน 
     

อ่านได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

อ่านได้ถูกต้อง  แต่มี
จุดผิดพลาดเล็กน้อย  

อ่านได้ถูกต้อง  
แต่มีจุดผิดพลาด
พอสมควร 

อ่านผิดพลาดบ่อย 2 8 

การออก
เสียงและ
การแบ่ง

วรรคตอนใน
การอ่าน 

อ่านเสียงดังชัดถ้อย
ชัดค าทุกค า  และ
เว้นวรรคตอนในการ
อ่านได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

อ่านเสียงดังชัดถ้อย
ชัดค า และเว้นวรรค
ตอนในการอ่านได้
ถูกต้องเหมาะสม 
แต่มีข้อผิดพลาด
เล็กน้อย 

อ่านเสียงดังชัด
ถ้อยชัดค า ไม่
สม่ าเสมอ และ
เว้นวรรคตอนใน
การอ่านได้พอใช้ 

อ่านเสียงเบา ไม่
ชัดถ้อยชัดค า และ
ยังเว้นวรรคตอน
ในการอ่านไม่
เหมาะสม 

2 8 

การใช้
น้ าเสียงและ
ท านองเสียง 

ใช้น้ าเสียงและ
ท่วงท านองในการ
อ่านเหมาะสมกับ
ข้อความท่ีอ่าน 

ใช้น้ าเสียงและ
ท่วงท านองในการ
อ่านเหมาะสมกับ
ข้อความท่ีอ่านเป็น
ส่วนใหญ่  

ใช้น้ าเสียงและ
ท่วงท านองใน
การอ่าน
เหมาะสมกับ
ข้อความท่ีอ่าน
พอใช้ 

ใช้น้ าเสียงและ
ท่วงท านองในการ
อ่านไม่เหมาะสม
กับข้อความท่ีอ่าน 

1 4 

ความ
คล่องแคล่ว 

อ่านต่อเน่ือง             
ไม่ติดขัดอย่าง
สม่ าเสมอ  

อ่านต่อเน่ืองไม่
ติดขัดเป็นส่วนใหญ่ 

อ่านตะกุกตะกัก
บ้าง   

อ่านเป็นค าๆ และ
หยุดเป็นช่วงๆ  ไม่
ต่อเน่ือง 

2 8 

ภาษากาย
หรือภาษา
ท่าทาง 

จับหนังสืออย่าง
ถูกวิธี และหนังสือ
ไม่ปิดหน้า  

จับหนังสืออย่างถูก
วิธี และหนังสือปิด
หน้าเป็นบางครั้ง 

จับหนังสือถูกวิธี
แต่หนังสือปิด
หน้าเป็นส่วน
ใหญ ่

จับหนังสือไม่ถูก
วิธี และหนังสือปิด
หน้า 

1 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินการอ่านออกเสียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

วิชา   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1/…….. วันท่ี ……. เดือน …………… พ.ศ. 2565 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
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              เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 

  เกณฑ์การประเมินการอ่านออ 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 
27-32  ดีเย่ียม 4 
21-26  ดี 3 
16-21  พอใช้ 2 

ต่ ากว่า 16 ปรับปรุง 1 

                         
                ลงช่ือ                   ครูผู้สอน 
      (นางสาวสุรีรัตน์   ฉัตรทอง) 

    ครู 
 

เกณฑ์การผ่าน 
    ผ่าน         ต้ังแต่ระดับคุณภาพพอใช้ (2) ขึ้นไป 
    ไม่ผ่าน      ต่ ากว่าระดับคุณภาพพอใช้ (1) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
           กลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบบนัทึกกิจกรรมชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) 
และการพัฒนาบทเรยีนร่วมกัน (Lesson  Study : LS ) ครั้งที่ 1 
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร ์จ.สุรินทร์ 

 

ช่ือกลุ่ม ลีลาวดี 
ครัง้ท่ี 1  เวลา 14.30 วนัเดือนปี 8/9/65 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 
บทบาทในกิจกรรมคร้ังนี้     ลายมือชื่อ 
[  ] Model Teacher/ (ช่ือ-สกุล) นายณัฐภาคย์ บ ารุง  
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นางจิตรา สุขคุ้ม                 
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นายพีรเดข เลิศงาม                  
[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นายธนกร แก้วพินึก                 

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นางสาวสุรีรัตน์ ฉัตรทอง                

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  นางสาวปริญาภรณ์ ดาศรี                 

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  

[  ] Mentor  (ช่ือ-สกุล)  นายโกวิทย์ ชัยทัพ                

[  ] Expert   (ช่ือ-สกุล)  นางนิรมล ทองปน                 
[  ] Administrator (ช่ือ-สกุล)  นายรุ่งราวี จ าปาดี         

 

ขั้นตอนกิจกรรม 
1. ประเด็นสนทนา/ประเด็นปัญหา 
     - ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
     - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน 
     - การเลือกใช้ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
     - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     - ออกแบบวิธีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย 
2. สาเหตุของประเด็นปัญหา 
     - เสนอแนะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู/้เทคนิคการเรียนรู้ 
     - เสนอแนะการเลือกส่ือท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจ 

     - เสนอแนะเกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลยังไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
     - เสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

บันทึกการสนทนา  PLC คร้ังที่ 1 
 

ชื่อผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดร่วม /แนวปฏิบัติร่วมกัน 

นางจิตรา สุขคุ้ม 
 
 
 
 

 - ให้เพิ่มส่ือการสอนให้หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียน ให้มากกว่านี้ 

-เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
-ควรมีเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ
และควรให้ผู้เรียนได้ Active กว่านี้ 
-ออกแบบการวัดผล ให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ 
-ควรเพิ่มส่ือการสอนให้
หลากหลายมากกว่าท่ีมีอยู่ 
-การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ
ตัวขี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-ให้แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้เรียน และ
สมบูรณ์ท่ีสุดตามสมาชิกกลุ่มให้
ข้อเสนอแนะไว ้

 นายพีรเดข เลิศงาม .- ให้ตรวจสอบ เลข และข้อความ ให้
ถูกต้อง ชัดเจน 
 

 นายธนกร แก้วพินึก .- ให้ออกแบบการวัดผลให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ 
 

 นางสาวสุรีรัตน์ ฉัตรทอง - ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ Active 
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ เพื่มกิจกรรมในขั้น
เรียน 

 นางสาวปริญาภรณ์ ดาศรี - ควรมีเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
 

 นายโกวิทย์ ชัยทัพ 
 
 
 

- ควรปรับปรุงเทคนิคการสอน TGT โดย
แบงนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน ให้ตอบ
ค าถามมากกว่าเดิม 
- เพื่มค าถามท้ท้าย ในช้ันเรียนให้มากขึ้น 

 นางนิรมล ทองปน 

 

- ให้เพิ่มนักเรรียนแบ่งกลุ่ม เก่ง กลาง 
อ่อน ระบุลงในแผนด้วย ว่ามีการแยกกัน
ไปน าคะแนน มาให้กลุ่ม โดยใช้เทคนิค 
TGT อย่างไร 

 
 
         
 
 
 
 



 

 

 
สรุปผลการจัดกิจกรรม PLC  

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) PLC 

 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
   - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ เรื่อง ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 
กิจกรรมที่ท า 
   - ประชุม รับฟัง ข้อเสนอแนะจากสมาชิกกลุ่มลีสาวดี เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 8 
กลุ่มสาระ เรื่อง ข้าวอินทรีวิถีสุรินทร์พิทย์ 
ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
    - ได้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ เรื่อง ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ท่ีพร้อม
น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การน าไปใช ้

               - น าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ เรื่อง ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ไปใช้จัด  
           กิจกรรมการเรียนรู้ กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  
 
 
 
 
 

การตรวจสอบก่อนรับรอง       
[   ]  ถูกต้องครบถ้วน ควรรับรองผลการด าเนินการ  จ านวน ....... ช่ัวโมง    [  ]  ไม่รับรอง                
              ลงช่ือ........................ ................                                 ลงช่ือ.........................................                   
                       (นายโกวิทย์  ชัยทัพ)                                             (นางนิรมล   ทองปน)       
                      ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
          [   ] รับรองผลการด าเนินการ จ านวน ....... ช่ัวโมง                     [  ]  ไม่รับรอง                

      ความคิดเห็น ......................................................................................................................       
                      .......................................................................................................................                                  

                  ลงช่ือ..................................................                                                                
                                 (นายรุ่งราวี   จ าปาดี)                           
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด  
  มาตรฐาน พ 4. 1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
  พ 4. 1 ม. 1/1 เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 
          พ 4. 1 ม. 1/2 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
2. สาระส าคัญ 
 หลักการเลือกอาหารตามวัย ตามโภชนาการส าหรับเด็ก การดูแลใส่ใจเรื่องอาหารอย่างถูกต้องในแต่
ละช่วงวัย จะช่วยให้เจริญเติบโตอย่างสมวัยมีส่วนสูงและน้ าหนักตามเกณฑ์ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการได้อย่าง
เต็มท่ี หลีกเล่ียงภาวะการขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกิน 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้  (K)  
      1) สามารถอธิบายประโยชน์ของข้าวได้ 
      2) สามารถอธิบายพลังงานจากข้าวแต่ละชนิดได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (S)  
      1) สามารถจ าแนกพลังงานจากข้าว และอาหารท่ีเหมาะสมแต่ละวัยได้ 
      2) ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

                 1) มีวินัยในการปฏิบัติกิจกรรมและส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด          
                 2) ใฝ่เรียนรู้ต้ังใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
                 3) มุ่งมั่นในการท าแบบบันทึกกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    

1) ความสามารถในการส่ือสาร (การส่ือสารด้วยภาษา)  
2) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา (การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้) 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน) 

          5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
หน่วยการเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 

รายวิชา สุขศึกษา    รหัสวิชา พ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  อาหารที่เหมาะสมกับวัย เร่ือง  กินดีมีสุข 
ครูผู้สอน  นายณัฐภาคย์  บ ารุง เวลา  60  นาที 

 



 

 

5. หลักฐานการเรียนรู้   
 1) ช้ินงานท่ี 1  : แผนผังความคิดข้าวแต่ละชนิด 
     ช้ินงานท่ี 2  : กิจกรรม  Think-Pair-Share  
 2) ภาระงาน  :  นักเรียนท าแผนผังความคิดข้าวแต่ละชนิด 
6. สาระการเรียนรู้  
 การเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนแบบ TGT (Teams–Games-Tournaments) 
          7.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  15 นาท ี
  1) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ แจกใบความรู้ท่ีครูเตรียมมาเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของข้าวและพลังงานของข้าวแต่ละชนิดให้แก่นักเรียน 
  2) ครูเปิดโปรแกรม Powerpoint เรื่อง ประโยชนข์องข้าวและพลังงานของข้าวแต่ละชนิด  
  3) ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย (โดยใช้เทคนิค Think-
Pair-Share)   
      Q1 : ข้าวแต่ละประเภท มีลักษณะอย่างไร  
                               (แนวค าตอบ : ต่างกันท่ี สี ขนาด ลักษณะของเมล็ด และปริมาณแคลอรี่) 
                               3.1 ข้ัน Think ให้นักเรียนตอบค าถาม (คิดคนเดียว) Q1 (1 นาที) 
                               3.2 ข้ัน Pair ให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อนแลกเปล่ียนเรียนรู้การตอบค าถาม (คิดเป็นคู่) 
Q1 (2 นาที) 
                               3.3 ข้ัน Share ให้ปรึกษากันภายในกลุ่ม (คิดเป็นกลุ่ม) ครูสุ่มนักเรียนเพื่อน าเสนอ
การตอบค าถาม Q1 (2 นาที)  
 7.2  ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้  30 นาท ี
  1) นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวและพลังงานของข้าวแต่ละชนิด และ
ร่วมอภิปรายความรู้ร่วมกัน  
  2) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน โดยคละเพศ และความสามารถของ
นักเรียนโดยใช้เทคนิค Group of 4  ดังนี้                       
                               2.1 คุณอ านวย ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกงานภายในกลุ่ม  
   2.2 คุณรวบรวม ท าหน้าท่ีรวบรวมช้ินงานภายในกลุ่ม 
   2.3 คุณวางแผน ท าหน้าท่ีวางแผนงานภายในกลุ่ม  
   2.4 คุณน าเสนอ ท าหน้าท่ีน าเสนองานภายในกลุ่ม 
ขั้นตอนการแข่งขัน 
  1) ครูจะให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมเลือกบัตรภาพ ซึ่งจะมีบัตรภาพเกี่ยว ชนิดของข้าว สีของ
ข้าว ลักษณะของข้าว ขนาดข้องเม็ดข้าวและปริมาณแคลอรี่ของข้าว ไปแยกจ าแนกท่ีหน้าช้ันเรียน เมื่อเสร็จ
แล้ว จะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกัน  
   2) ครูอธิบายเกี่ยวกับภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกิน และให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มแข่งขันกัน ตอบปัญาแยกแยะสาเหตุของการเกิดภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกิน  

7.3 ขั้นสรุปบทเรียน  15 นาท ี  
                     1) ครูให้แต่ละกลุ่ม แยกกันไปเก็บคะแนนกลับมาให้กลุ่มตนเอง โดยครูจะแยกนักเรียนเป็น 
กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง กลุ่มอ่อน แล้วครูจะสุ่มถามทีละกลุ่ม โดยใช้โปรแกรม kahoot 



 

 

   2) นักเรียนท าแบบทดสอบผ่านโปรแกรม kahoot จ านวน 10 ข้อ 
 3) ครูผู้สอนใช้กิจกรรม Exit ticket โดยครูต้ังค าถาม  

      Q2 : ท าไมนักเรียนจึงต้องเลือกรับประทานข้าวให้เหมาะสมกับตนเอง  
(แนวค าตอบ : เพราะปริมาณแคลอรี่ของข้าวแตกต่างกัน จึงต้องเลือกรับประทาน 

ข้าวให้ได้แคลอรี่เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละวัน และเพื่อสุขภาพท่ีดีของตนเอง) 
  4) ครูมอบหมายให้นักเรียนท าแผนผังความคิดข้าวแต่ละชนิด ส่งในคาบถัดไป 

8 .สื่อ/แหล่งเรียนรู้  
8.1 สื่อการเรียนรู้ 

  1) รูปภาพอาหาร 5 หมู ่
  2) ใบความรู้ข้าวแต่ละชนิด 
  3) บัตรภาพอาหาร  
                     4) บัตรภาพอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 
                     5) แบบทดสอบ kahoot 
  6) Post-it Note 

8.2 แหล่งเรียนรู้   
   1) ห้องเรียน 
  2) เว็บไซต์ https://play.kahoot.it/v2/?quizId=4e23e1d3-9628-4a82-88ed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 9. การวัดและประเมินผล 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการวัด 
และประเมินผล 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

เกณฑ์การวัด 
และประเมินผล 

 1.  ด้านความรู้ (K) 
       1) สามารถอธิบายประโยชน์ของ
ข้าวได้ 
       2) สามารถอธิบายพลังงานจากข้าว
แต่ละชนิดได้ 

- ประเมินแผนผัง
ความคิด 
 

- แบบประเมินแผนผัง
ความคิด 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 61 ขึ้นไป 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (S) 
     1) สามารถจ าแนกพลังงานจากข้าว 
และอาหารท่ีเหมาะสมแต่ละวัยได้ 
     2) ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

- ประเมินทักษะ
กระบวนการ 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
     1) มีวินัย 
     2) ใฝ่เรียนรู้ 
     3) มุ่งมั่นในการท างาน 

- สังเกตคุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 
 

ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
     1) ความสามารถในการส่ือสาร 
     2) ความสามารถในการคิด 
     3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

      5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

- แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
  

- ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 

 

 
                                 ใบกิจกรรม  Think Pair Share 
                                   ********************** 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

ค าถาม “ข้าวแต่ละประเภท แตกต่างกันอย่างไร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ……..  จ านวน  ……. คน 
 
 

 

ข้ัน Share 

ข้ัน Pair 

(น าเสนอ) 

(คิดเป็นคู่) 



 

 

 
 
 

แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้ (K) 
    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี.........จ านวน.........คน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   

- นักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน.........................คนคิดเป็นร้อยละ………………………………………….. 
- ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน..................................คนคิดเป็นร้อยละ………………………………………… 

2.  ผลการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ (S) 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพความส าเร็จของผลงาน (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์) 
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

3.  ผลการจัดการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์)   
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

4.  ผลการจัดการเรียนรู้ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์)   
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

5. ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
6. ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข 
……………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….… 

(ลงช่ือ)................................ ครูผู้สอน 
                   ( นายณัฐภาคย์  บ ารุง ) 
                       ผู้สอน 
 
 
 



 

 

บันทึกความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน/ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังนี้ 
 1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

      ดีมาก           ดี                             พอใช้    ควรปรับปรุง 
 2.   การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม    ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนา 
 3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี  มีส่ือท่ีเหมาะสม 

        น าไปใช้ได้จริง                ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
 4.  ข้อเสนอแนะอื่น......................................................................................................................... 

ลงช่ือ………………………………… 
( นายณัฐภาคย์  บ ารุง ) 

        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังนี้ 
 1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

       ดีมาก      ดี                            พอใช้        ควรปรับปรุง 
 2.   การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม       ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป 

 3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี  มีส่ือท่ีเหมาะสม 
        น าไปใช้ได้จริง                   ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 

 4.ข้อเสนอแนะอื่นๆ ...............................................................................................................................                                                                                              
    ลงช่ือ............................. 

                                                     ( นางนิรมล   ทองปน ) 
                                                                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังนี้ 
 1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

       ดีมาก              ดี                       พอใช้   ควรปรับปรุง 
 2.   การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

         เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญควรปรับปรุงพัฒนา 
 3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี  มีส่ือท่ีเหมาะสม 

         น าไปใช้ได้จริง          ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
 4. ข้อเสนอแนะอื่น.................................................................................................................................                                                               

                                                                      ลงช่ือ..............................................  
                                ( นายรุ่งราวี  จ าปาดี ) 

                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 



 

 

   เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 

7 – 9 3 ดีมาก 
5 – 6 2 ดี 
1 – 4 1 พอใช้ 

 

 
แบบสังเกตทักษะกระบวนการ 

 
      รายวิชา  สุขศึกษา พ21111 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 เกณฑ์การประเมิน  การผ่านเกณฑ์การประเมินต้อง  ได้คะแนนระดับคุณภาพ  2 ข้ึนไป 
        ค าช้ีแจง  จงกาเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติ  ดังนี ้
  ระดับ 3    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมให้เห็นมากท่ีสุด 
  ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นมาก  
  ระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นปานกลาง 
 

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

 ( นายณัฐภาคย์  บ ารุง ) 
                   ผู้สอน 

    
 
        
 
 

    
 
        

 
 
 
 

กลุ่ม 
ท่ี 

พฤติกรรม 
 

คะแนน 

การร่วมคิด
ร่วมวาง
แผนการ
ท างาน 

รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความ
สมบูรณ์

ของผลงาน 
 

รวม 
 
9  

คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

5 คะแนน  
ขึ้นไปผ่าน หมาย 

เหตุ 

ชื่อ -สกุล  3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน 
ไม่ 

ผ่าน 

               
               
               
               

เกณฑ์การผ่าน 
    ผ่าน         ต้ังแต่ระดับคุณภาพดี (2) ขึ้นไป 
    ไม่ผ่าน      ต่ ากว่าระดับคุณภาพดี (2) 



 

 

  
เกณฑ์การสังเกตทักษะกระบวนการ 

 

รายการสังเกต 
ระดับคุณภาพ 

1  (ดีมาก) 2  (ดี) 1  (พอใช)้ 
1. กระบวนการ
กลุ่ม 

มีการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ  แบ่ง
หน้าท่ีสมาชิกภายในกลุ่ม
ชัดเจน 

มีการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ  แบ่งหน้าท่ี
สมาชิกภายในกลุ่มยังไม่ค่อย
ชัดเจน  

มีการวางแผนการท างาน
แต่ไม่เป็นระบบ  แบ่ง
หน้าท่ีสมาชิกภายในกลุ่ม
ไม่ชัดเจน  

2. ความสามารถ
วิเคราะห์ความ 
สัมพันธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงแต่
ละช่วงวัย 

นักเรียนท าแผนผังความคิด
ได้ตามเวลาท่ีก าหนดและ
ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
เรื่องท่ีก าหนด 

นักเรียนท าแผนผังความคิด
ถูกต้องแต่ไม่ได้ตามเวลาท่ี
ก าหนดและไม่ค่อยสอดคล้อง
กับเรื่องท่ีก าหนด 

นักเรียนท าแผนผังความคิด
ไม่ค่อยสมบูรณ์ ขาด
ความถูกต้อง และไม่
สอดคล้องกับเรื่องท่ีก าหนด 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 

11 - 15 3 ดีมาก 
6 – 11 2 ดี 
1 – 5 1 พอใช้ 

 

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
            รายวิชา  สุขศึกษา   พ21111  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 
             ค าช้ีแจง   ครูสังเกตพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน และให้คะแนนตามประเด็นท่ีก าหนด 
             เกณฑ์การสังเกต  การผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนระดับคุณภาพ  2 ขึ้นไป 
 

 
                                                                                                                                                                       

                                                                                ลงช่ือ.................................ผู้ประเมิน 
( นายณัฐภาคย์  บ ารุง ) 

                              ผู้สอน 
 

       
       

 
 

 
 

 
       
       

 
 
 

 

 
 

เลขที ่
 
 

 
ชื่อ - สกุล 

 
คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
 

รวม 
 

สรุปผล 
การสังเกต 

6 คะแนนขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ มีวิ

นัย
 

ใฝ
่เรีย

นรู้
 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
 าง

าน
 

1 1 3 9 ผ่าน ไม่ผ่าน 
        
        
        
        

 
เกณฑ์การผ่าน 

    ผ่าน         ต้ังแต่ระดับคุณภาพดี (2) ขึ้นไป 
    ไม่ผ่าน      ต่ ากว่าระดับคุณภาพดี (2) 



 

 

 
             เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการสังเกต 
ระดับคุณภาพ 

1 (ดีมาก) 2 (ดี) 1 (พอใช)้ 

1. มีวินัย 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  ตรงต่อ
เวลา  รับผิดชอบในการ
ท างาน  ต้ังใจเรียน  และ
ท างานเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  ตรงต่อ
เวลา  รับผิดชอบในการ
ท างาน  ต้ังใจเรียน  และ
ท างานไม่เป็นระเบียบ 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  ไม่
ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบใน
การท างาน  ไม่ต้ังใจเรียน  
และท างานไม่เป็นระเบียบ 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

เข้าเรียนทุกครั้ง  ไม่คุยกัน 
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างต้ังใจ  บันทึกความรู้
จากส่ิงท่ีเรียนรู้  ซักถามเม่ือ
มีข้อสงสัย 

เข้าเรียนทุกครั้ง  ไม่คุยกัน  
ไม่ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ บันทึกความ รู้จากส่ิง
ท่ีเรียนรู้  ซักถามเม่ือมีข้อ
สงสัยบ้าง 

ขาดเรียนบ้าง   คุยกัน  ไม่
ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้บันทึกความรู้จากส่ิง
ท่ีเรียนรู้ ไม่กล้าซัก ถาม
เมื่อมีข้อสงสัย 

1. มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

มีความต้ังใจและเอาใจใส่ต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย  มี
ความรับผิดชอบ  มีความ
พยามอดทนในการท างาน
จนงานส าเร็จ 

มีความต้ังใจและเอาใจใส่ต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย  มี
ความรับผิดชอบ  มีความ
พยาม  ไม่อดทนในการ
ท างาน 

ไม่เอาใจใส่ต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย  มีความ
รับผิดชอบน้อย   ไม่มี
ความพยาม  มีความ
อดทนในการท างานน้อย 



 

 

   เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 

11 - 15 3 ดีมาก 
6 – 11 2 ดี 
1 – 5 1 พอใช้ 

 

 
 

การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน     
 

ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วบันทึกคะแนนลงในช่องพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ี
นักเรียนปฏิบัติ  ได้คะแนนระดับคุณภาพ  2  ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 
 

 
 
                                                                                    

                                                                                ลงช่ือ.................................ผู้ประเมิน 
( นายณัฐภาคย์  บ ารุง ) 

                              ผู้สอน 
 

       
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เลขที่ 

 
 
 

ชื่อ - สกุล  
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สรุปผล 

การประเมิน 
7 คะแนนขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ 
 

3 3 1  3  1  15 ผ่าน ไม่ผ่าน 
          

          
          
          

 
เกณฑ์การผ่าน 

    ผ่าน         ต้ังแต่ระดับคุณภาพดี (2) ขึ้นไป 
    ไม่ผ่าน      ต่ ากว่าระดับคุณภาพดี (2) 



 

 

 
 
            เกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน     
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

1 (ดีมาก) 2(ดี) 1(พอใช)้ 
 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

มีความสามารถในการ
รับ -ส่งสาร  ถ่ายทอด
ความรู้ วิธีการส่ือสารท่ี
เหมาะสม ถูกต้อง ตรง
ประเด็น และเข้าใจง่าย  

สามารถการรับ -ส่งสาร  
ถ่ายทอดความรู้ วิธีการ
ส่ือสารท่ีไม่ค่อยตรง
ประเด็น เข้าใจยาก 

ส่ือสาร ไม่ตรงประเด็น
หรือคลาดเคล่ือน ท า
ให้ไม่เข้าใจ 

 
ความสามารถ 

ในการคิด 

มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ระบุ
รายละเอียดท่ีชัดเจน 
และสามารถน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง 

มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ระบุราย 
ละเอียดไม่ชัดเจน แต่
สามารถน าไปใช้ได้  

ไม่มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และ
น าไปใช้ไม่ถูกต้อง 

 
ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา 

มีการวางแผนในการ
แก้ปัญหาหรือตัดสินใจ 
โดยใช้เหตุผลได้ชัดเจน
เหมาะสมตามวัย 
 

 มีการวางแผนในการ
แก้ปัญหาหรือตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหา  แต่ไม่
ชัดเจน 

ไม่สามารถวางแผน
หรือตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 

 
 

ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะชีวิต 

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม 
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ ท่ีส่งผล 
กระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
บ้าง ไม่หลีกเล่ียงท่ี
ส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น 

ท างานร่วมกับผู้อื่น
ไม่ได้ มีพฤติกรรมเส่ียง 
ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

 
ความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลย ี

ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม และ
มีความช านาญในการ
ใช้เทคโนโลยี 

ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม แต่
ยังไม่ช านาญในการใช้
เทคโนโลยี 

ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
ไม่ได้ 

 
 
 
 



 

 

   เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 

11 - 15 3 ดีมาก 
6 – 11 2 ดี 
1 – 5 1 พอใช้ 

 

 
แบบประเมินแผนผังความคิด 

 
      รายวิชา  สุขศึกษา พ32211 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 เกณฑ์การประเมิน  การผ่านเกณฑ์การประเมินต้อง  ได้คะแนนระดับคุณภาพ  2 ข้ึนไป 
        ค าช้ีแจง  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วบันทึกคะแนนลงในช่องพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ท่ี
นักเรียนปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ระดับ 3    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมให้เห็นมากท่ีสุด 
  ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นมาก 
  ระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นปานกลาง 
 

 
   
 

            
   
 
            
         

 

 

 
         

 

 

 
 

กลุ่มท่ี 
 
 

 
ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

รว
ม 

รว
ม  

 
 

สรุปผล 
การประเมิน7 
คะแนนขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์
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3 3 3 3 3 15 ผ่าน ไม่ผ่าน 

          
          
          
          

เกณฑ์การผ่าน 
    ผ่าน         ต้ังแต่ระดับคุณภาพดี  (2) ขึ้นไป 
    ไม่ผ่าน      ต่ ากว่าระดับคุณภาพดี (2) 

ลงช่ือ......................................ครูผู้สอน 
( นายณัฐภาคย์ บ ารุง ) 

ผู้สอน 



 

 

 

เกณฑ์การประเมินแผนผังความคิด 

 

 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

1 (ดีมาก) 2(ดี) 1(พอใช)้ 
 

ตรงตามจุดประสงค์ 
ช้ินงานแผนผังความคิด
ตรงตามหัวข้อ และ
จุดประสงค์ ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรงประเด็น 
และเข้าใจง่าย  

ช้ินงานแผนผังความคิด
ตรงตามหัวข้อ และ
จุดประสงค์ ครบถ้วน 
ถูกต้อง แต่ยังไม่ตรง
ประเด็น  

ช้ินงานแผนผังความคิด
ตรงตามหัวข้อ แต่ไม่
ตรงจุดประสงค์ ไม่ 
ถูกต้องและตรง
ประเด็น  

 
เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ 

เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์
ครบถ้วน 

เนื้อหาถูกต้องแต่ยังไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน 

เนื้อหายังไม่ถูกต้อง
และไม่สมบูรณ์ 

 
มีความคิดสร้างสรรค์ 

ช้ินงานแผนผังความคิด 
มีความคิดสร้างสรรค์  
และหลากหลาย 

ช้ินงานแผนผังความคิด 
มีความคิดสร้างสรรค์  
แต่ยังไม่หลากหลาย 

ช้ินงานแผนผังความคิด 
ยังค่อยไม่มีความ
สร้างสรรค์หลากหลาย 

 
 

ความสะอาดสวยงาม 

ช้ินงานแผนผังความคิด
มีการวาดรูป ระบายสี 
มีความสะอาด และ
สวยงาม 

ช้ินงานแผนผังความคิด
มีการวาดรูป ระบายสี 
ยังไม่ค่อยมีความ
สะอาด และสวยงาม 

ช้ินงานแผนผังความคิด
ยังไม่ค่อยมีการวาดรูป 
ระบายสี ยังไม่ค่อยมี
ความสะอาด และ
สวยงาม 

 
การน าเสนอน่าสนใจ 

มีการน าเสนอหน้าช้ัน
เรียนท่ีน่าสนใจ และ
เข้าใจง่าย 

มีการน าเสนอหน้าช้ัน
เรียนท่ีน่าสนใจ แต่ยัง
ไม่ค่อยเข้าใจ 

มีการน าเสนอหน้าช้ัน
เรียนไม่ค่อยน่าสนใจ 
และยังไม่ค่อยเข้าใจ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 
และการพัฒนาบทเรยีนร่วมกัน (Lesson  Study: LS ) ครั้งที่ 1 
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร ์จ.สุรินทร์ 

 

                                              ชื่อกลุ่มลีลาวดี 
คร้ังที่1 เวลา 14.10 – 16.10 น. วันเดือนปี  08/09/2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 
บทบาทในกิจกรรมคร้ังนี้ ลายมือชื่อ 
[ / ] Model Teacher  (ช่ือ-สกุล)      นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี  
[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นางจิตรา  สุขคุ้ม  
[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นายพีรเดช  เลิศงาม  
[ / ] Buddy  (ช่ือ-สกุล)                  นายธนกร  แก้วพินึก  

[ / ] Buddy  (ช่ือ-สกุล)                  นายณัฐภาคย์  บ ารุง  

[ / ] Buddy  (ช่ือ-สกุล)                  นางสาวสุรีรัตน์  ฉัตรทอง  

[ / ] Mentor  (ช่ือ-สกุล)  นายโกวิทย์  ชัยทัพ  

[ / ] Expert   (ช่ือ-สกุล)                 นางนิรมล  ทองปน  

[ / ] Administrator (ช่ือ-สกุล)         นายรุ่งราวี   จ าปาดี  

 
ขั้นตอนกิจกรรม 
1. ประเด็นสนทนา/ประเด็นปัญหา 
   - ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
   - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน 
   - การเลือกใช้ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
   - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   - ออกแบบวิธีวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย 
2. สาเหตุของประเด็นปัญหา 
   - เสนอแนะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/เทคนิคการเรียนรู้ 
   - เสนอแนะการเลือกส่ือท่ีใช้ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจ 
   - เสนอแนะเกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
   - เสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
 
 
 



 

 

 
บันทึกการสนทนา  PLC คร้ังที่1 

ชื่อผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดร่วม /แนวปฏิบัติร่วมกัน 

นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี 
(Model Teacher)   

-ครูแจ้งจุดประสงค์ แบ่งกลุ่มนักเรียน ครู
ทบทวนความรู้เดิมเรื่ององค์ประกอบของ
ทัศนธาตุและ ปฏิบัติกิจกรรม Think  
Pair  Share จากค าถาม“การออกแบบ
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของทัศนธาตุ
ครบทุกองค์ประกอบหรือไม่” 
-ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง 
“การออกแบบ” 
-ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใบงานท่ี 1 
“Mind Mapping”เรื่องการออกแบบ 
ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใบงานท่ี 2 
(กลุ่ม) การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ 
-ครูสรุปบทเรียนและให้นักเรียนอภิปราย
หน้าเรียนและปฏิบัติกิจกรรม Exit 
ticket จากค าถาม “สีสามารถบ่งบอง
ความรู้สึกแทนอารมณ์ได้หรือไม่”  

-เป็นกิจกรรมท่ีดี 

-ควรมีเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
-ออกแบบการวัดผลให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ 

- ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีน่าสนใจมาก
ขึ้น 

-การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

-ให้แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ถูกต้องสมบูรณ์ท่ีสุดตามท่ีสมาชิก
ให้ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจิตรา  สุขคุ้ม 
(Buddy  Teacher) 

-อยากให้ผู้สอนหาวิธีการในการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มอยากให้สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันทุกคนเพื่อให้ช้ินงานออกมา
สมบูรณ์ 

นายพีรเดช  เลิศงาม 
(Buddy  Teacher) 

-หัวข้อจุดประสงค์ (K,S,A) ด้านความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะ ไม่ต้องขีดเส้น
เพื่อความสวยงาม 

นายธนกร  แก้วพินึก 
(Buddy  Teacher) 

-กิจกรรม  Think Pair Share ควรล าดับ
ขั้นให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

นายณัฐภาคย์  บ ารุง 
(Buddy  Teacher) 

-ให้ออกแบบการวัดผลและประเมินผลให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
-ตรวจสอบค าถูกค าผิดให้ถูกต้อง 

นางสาวสุรีรัตน์  ฉัตรทอง 

(Buddy  Teacher) 

-ควรจัดบรรทัดและย่อตัวให้ถูกต้อง เพื่อ
การอ่านและท าความเข้าใจ 
-กิจกรรมควรมีการกระตุ้นให้นักเรียน
ต่ืนตัวตลอดเวลา 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดร่วม /แนวปฏิบัติร่วมกัน 

นายโกวิทย์  ชัยทัพ 
(Mentor) 
 
 
 

-ความพร้อมของอุปกรณ์ (สี) มีความ
ต้องการเพียงพอกับการท ากิจกรรม
หรือไม ่
-น่าจะมีการประกวดเพื่อเสริมแรง
ทางบวกให้นักเรียน โดยมีการประกวด
ช้ินงาน กลุ่มท่ีได้คะแนนโหวดมากท่ีสุด
จะได้รางวัล 

 

นางนิรมล  ทองปน 
(Expert) 

-ประเด็นค าถาม (Q) ข้อค าถามควร
เปล่ียนจากตัวหนังสือท่ีแดงเป็น
ตัวหนังสือสีด าเพื่อให้ดูง่ายข้ึน 
-แนวค าตอบควรขึ้นบรรทัดใหม่ ไม่ควร
ต่อจากค าถาม 
-กิจกรรมท่ีออกแบบบรรจุภัณฑ์ ควร
ก าหนดให้นักเรียนว่ามีโลโก้ของโรงเรียน
และค าแนะนะข้อมูลท่ีบังคับใช้ให้มีใน
ช้ินงาน 
-ควรเพิ่มเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนจากเดิม 1 ช่ัวโมงเป็น 2 ช่ัวโมง 
เพื่อให้กิจกรรมส าเร็จผล 

 



 

 

 
สรุปผลการจัดกิจกรรม PLC 

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) PLC 

 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
การจัดท าแผนจักการเรียนรู้บูรณาการณ์ 8 กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 
กิจกรรมที่ท า 
ประชุม รับฟัง ข้อเสนอแนะจากเพื่อนครูในกลุ่ม PLC เพื่อจัดท าแผนจักการเรียนรู้บูรณาการณ์ 8 
กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 
ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
ได้แผนจักการเรียนรู้บูรณาการณ์ 8 กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ท่ีพร้อมน าไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
การน าไปใช ้
น าแผนจักการเรียนรู้บูรณาการณ์ 8 กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับนักเรียนช้ันม.1 

 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบก่อนรับรอง       
[   ]  ถูกต้องครบถ้วน ควรรับรองผลการด าเนินการ จ านวน ....... ช่ัวโมง    [  ]  ไม่รับรอง         
        

ลงช่ือ... .....................................    ลงช่ือ......................................... 
        (นายโกวิทย์  ชัยทัพ)                   (นางนิรมล   ทองปน)       
          ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม     ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
[   ]รับรองผลการด าเนินการ จ านวน ....... ช่ัวโมง    [  ]  ไม่รับรอง                

ความคิดเห็น ............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
 
    ลงช่ือ..................................................                                       
             (นายรุ่งราวี   จ าปาดี)                           
    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 



 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
     มาตรฐานการเรียนรู้ 

ศ1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์  วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ศ1.1 ม..1/5 ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่นๆ ในการน าเสนอความคิดและข้อมูล 
2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ด้านความรู้ (K)   

  1) นักเรียนอธิบายองค์ประกอบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ข้าวอินทรีย์ได้ 
  2) นักเรียนบอกแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ข้าวอินทรีย์ได้ 
2.2 ด้านทักษะกระบวนการ (S) 

   1) นักเรียนสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ข้าวอินทรีย์ได้ 
   2) นักเรียนคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจากผลงานด้วยกระบวนการกลุ่ม 

2.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
  1) นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา 
  2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตอบค าถามแต่ละกิจกรรม 
  3) นักเรียนสามารถท าช้ินงานได้สมบูรณ์ครบถ้วน 

3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
3.1 ความสามารถในการส่ือสาร (การส่ือสารด้วยภาษา) 

 3.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (วิเคราะห์องค์ประกอบ) 
 3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา (การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้) 

4. หลักฐานการเรียนรู้ 
          4.1 ภาระงาน  
             1) ปฏิบัติกิจกรรม Think Pair Share 
    2) ปฏิบัติใบงานท่ี 1 Mind Mapping (แผนผังความคิด) เรื่อง การออกแบบ 
             3) ปฏิบัติใบงานท่ี 2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ (ใบงานกลุ่ม)                
             4) ปฏิบัติกิจกรรม Exit ticket 
           4.2 ชิ้นงาน 
             1) ใบงาน Think Pair Share 
             2) ใบงานท่ี 1 Mind Mapping (แผนผังความคิด) เรื่อง การออกแบบ 
             3) ใบงานท่ี 2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ (ใบงานกลุ่ม)                

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงชุก 
หน่วยการเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 รายวิชา  ทัศนศิลป์  รหัสวิชา ศ21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 เร่ือง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์  ภาคเรียนที่ 1 
 ครูผู้สอน  นางสาวปริญาภรณ์  ดาศรี  เวลา 120 นาที 



 

 

             4) กิจกรรม Exit ticket 

5. สาระส าคัญความคดิรวมยอด 
การออกแบบรูปภาพมีหลายวิธี ผู้ออกแบบจะต้องวางแผนและรู้จักเลือกทัศนธาตุต่างๆ มาใช้ในการ

ออกแบบ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ตามท่ีต้องการ 
6. สาระการเรียนรู้ 
 การออกแบบตามความคิดอิสระ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้องค์ประกอบจากทัศนธาตุ
สร้างสรรค์ให้เกิดความสมดุล สวยงามตามความต้องการ  
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)  

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 15 นาท ี
 1) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ 
 2) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละนักเรียนเก่ง  กลาง  อ่อน โดยใช้เทคนิค 

Group of four ในการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบต่าง ๆ ดังนี้ 
คุณอ านวย   มีหน้าท่ี  บริการและอ านวยความสะดวกให้สมาชิกในกลุ่ม 
คุณวางแผน  มีหน้าท่ี  ก าหนดและวางแผนการท างานกลุ่ม 
คุณน าเสนอ  มีหน้าท่ี  น าเสนอผลงานกลุ่ม 
คุณรวบรวม  มีหน้าท่ี  รวบรวมผลงานของสมาชิกในกลุ่มไปส่งครู 

   3 ) ครูทบทวนความรู้เดิม โดยครูน ารูปภาพ 1  รูปให้นักเรียน ดูหน้าช้ันเรียน พร้อมตั้งค าถามกับ
นักเรียนว่า  
   Q1 รูปภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรและประกอบไปด้วยทัศนธาตุอะไรบ้าง  

    (แนวค าตอบ) เป็นรูปภาพบรรจุภัณฑ์ข้าวสารและมีโลโก้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 
ของทัศนธาตุเช่น จุด เส้น รูปร่าง สี  

  4) ครูเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กิจกรรม Think Pair Share ให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรม Think Pair 
Share ในกล่องท่ีอยู่บนโต๊ะ โดยใช้ค าถามดังนี้   

          Q2 : นักเรียนคิดว่าการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานบรรจุภัณฑ์ข้าวสารและโลโก้จ าเป็นต้องมี
องค์ประกอบทัศนธาตุครบท้ัง 7 อย่างหรือไม่เพราะเหตุใด  
                        (แนวค าตอบ)  ไม่จ าเป็น เพราะผลงานทัศนศิลป์มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับผลงานท่ี
ผู้ออกแบบสร้างสรรค์จะออกแบบผลงานตามแรงบันดาลใจท่ีจะสร้างสรรค์ขึ้น 
                    .14 ) ขั้น Think (คิดคนเดียว) ให้นักเรียนตอบค าถาม Q2 (2 นาที) 
                    4.2) ขั้น Pair  (คิดเป็นคู่)  ให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การตอบค าถาม Q2  
(3 นาที) 
                    4.3) ขั้น Share (คิดเป็นกลุ่ม) ให้ปรึกษากันภายในกลุ่ม ครูสุ่มนักเรียนเพื่อน าเสนอผลการ
ตอบค าถาม Q2 (5 นาที)   
          ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Explore) 15 นาที 
          1) ครูให้นักเรียนหยิบใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง การออกแบบ จากกล่องท่ีอยู่บนโต๊ะของนักเรียน จากนั้นให้
นักเรียนศึกษาใบความรู้ด้วยตนเอง 
           2) ครูอธิบายความรู้และยกตัวอย่างเรื่อง การออกแบบ ให้นักเรียนเพื่อความเข้าใจมากขึ้น ครูต้ัง
ค าถามกระตุ้นนักเรียนด้วยค าถามดังต่อไปนี้ 



 

 

               Q3 : การออกแบบมีความส าคัญอย่างไรต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์  
  (แนวค าตอบ) การออกแบบถือเป็นการถ่ายทอดความคิด จินตนาการของผู้สร้างสรรค์ออกมา
เป็นภาพรูปธรรม ซึ่งจะช่วยท าให้เห็นภาพรวมของผลงานขั้นสุดท้าย ซึ่งสามารถจะปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขได้
ก่อนลงมือปฏิบัติจริง ขณะเดียวกันก็จะช่วยส่ือสารกับผู้อื่นให้เข้าใจได้ตรงกัน เพราะเห็นเป็นภาพเดียวกัน 
นอกจากนี้ การออกแบบจะช่วยให้สามารถก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีดีจึงต้องมีการออกแบบไว้ก่อน 
                  Q4 : ผลิตภัณฑ์ หมายถึงอะไร  

 (แนวค าตอบ) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีสามารถน าเสนอขายให้แก่ตลาด  
เพื่อให้เกิดความพอใจ ความต้องการเป็นของเจ้าของ เรียกให้มีการซื้อ การใช้ หรือบริโภค ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ตอบสนองความต้องการและต้องการและความจ าเป็นของผู้ให้ได้รับความพอใจ  

ขั้นที่ 1 อธิบายความรู้ (Explain) 20 นาที 
             1) ครูให้นักเรียนหยิบใบงานท่ี 1 Mind Mapping (แผนผังความคิด) เรื่อง การออกแบบ แล้วให้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยให้นักเรียนรวบรวมความคิดท่ีได้จากการรู้เรียนเรื่อง การออกแบบ 
             2) ครูพูดคุยซักถามกับนักเรียนโดยให้นักเรียนถามค าถามท่ีนักเรียนมีข้อสงสัยในกิจกรรมใบงาน 
 ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 55 นาที 
             1) ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใบงานท่ี 2 (ใบงานกลุ่ม) การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ โดย
สร้างสรรค์ผลงานจากองค์ประกอบทัศนธาตุตามจินตนาการพร้อมลงสีเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ลงในใบ
กระดาษหนังไก่ขนาด A4 (บังคับโลโก้ของโรงเรียน ค าอธิบายผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุ) 
 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 15 นาที 

    1) ครูสุ่มนักเรียนจ านวน 1 กลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยอภิปรายน าเสนอจากผลงาน
กลุ่มของนักเรียนว่ามีแนวคิดอย่างไร 
              2) ครูและนักเรียนทุกคน อธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจของผลงานท่ีนักเรียนสร้างสรรค์ขึ้น ให้
นักเรียนคนอื่นๆเข้าใจมากขึ้น 
              3) ครูให้นักเรียนหยิบกระดาษโฟสต์อิทคนละ 1 แผ่นตอบค าถามจากกิจกรรม Exit ticket จาก
ค าถามดังต่อไปนี้ 
 Q5 : นักเรียนคิดว่าสีแต่ละสีสามารถบ่งบอกความรู้สึกแทนอารมณ์ได้หรือไม่  
  (แนวค าตอบ) ได้ สีสามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกได้ เช่น สีแดงเป็นสีท่ีแสดงความก้าวร้าว 
ความร้อนแรง ความต่ืนเต้น และความกล้าหาญ สีชมพูเป็นสีท่ีงดงาม ให้ความรู้สึกร่าเริง บริสุทธิ์ และไร้
เดียงสา สีเขียวให้ความรู้สึกสงบ สุขุมมากกว่าความกระตือรือร้น ให้ความรู้สึกชุ่มช่ืน สดช่ืน กระปรี้กระเปร่า 
ความอยู่เย็นเป็นสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความหวัง ความซื่อสัตย์ ฯลฯ 
 4) ครูให้นักเรียนน ากระดาษโฟสต์อิทท่ีตอบค าถามแล้วมาติดท่ีหน้ากระดาน โดยติดเป็นกลุ่ม ๆ 
ของกลุ่มตนเองก่อนหมดช่ัวโมงเรียน 
8. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 ส่ือการเรียนรู้ 
 -  ใบกิจกรรม “Think Pair Share” 
 -  ใบความรู้ท่ี 1  เรื่อง การออกแบบ 

        8.2 แหล่งการเรียนรู้  
 - ห้องเรียนศิลปะ 



 

 

 
9. การวัดและประเมินผล 

ประเด็นการวัดผล วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การตัดสิน 
ด้านความรู้(K) 
1) นักเรียนอธิบายองค์ประกอบ
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และโลโก้ข้าวอินทรีย์ได้ 
2) นักเรียนบอกแนวคิดในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้
ข้าวอินทรีย์ได้ 

-ประเมินใบงานท่ี 1 Mind Mapping 
(แผนผังความคิด) เรื่อง การ
ออกแบบ 
 

-แบบประเมินใบงานท่ี 
1 Mind Mapping (แผนผัง
ความคิด) เรื่อง การ
ออกแบบ 
 

ได้คะแนนร้อยละ 
61 ข้ึนไป 
 

ด้านทักษะกระบวนการ(S) 
1) นักเรียนสร้างสรรค์การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้
ข้าวอินทรีย์ได้ 
2) นักเรียนคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาจากผลงานด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

-ประเมินใบงานท่ี 2 การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ 
(ใบงานกลุ่ม) 
 

-แบบประเมินใบงานท่ี 2 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
และโลโก้ (ใบงานกลุ่ม) 
 

ได้ระดับคุณภาพ 
3 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(A) 
1) นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา 
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมตอบค าถามแต่ละ
กิจกรรม 
3) นักเรียนสามารถท าช้ินงานได้
สมบูรณ์ครบถ้วน 
 

-สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

-แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ได้ระดับคุณภาพ 
3 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 

ด้านสมรรถนะของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการส่ือสาร 
(การส่ือสารด้วยภาษา) 
2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ (วิเคราะห์
องค์ประกอบ) 
3) ความสามารถในการ
แก้ปัญหา (การคิดขั้นสูงและการ
เรียนรู้) 

- สังเกตพฤติกรรมท่ีเป็นตัวชี้วัด
สมรรถนะของผู้เรียน 

-แบบสังเกตสมรรถนะ
ของผูเรียน 

ได้ระดับคุณภาพ 
3 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 

 
 



 

 

 
 

แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 26 คน 

1. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้ (K)  
    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี.........จ านวน.........คน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

- นักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน.........................คนคิดเป็นร้อยละ………………………………………….. 
- ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน..................................คนคิดเป็นร้อยละ……………………………………..…… 

2. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพความส าเร็จของผลงาน (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์) 
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

3. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์)   
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์)   
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

5. ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
6. ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข 
……………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  ลงช่ือ.............................................ครูผู้สอน 
         (นางสาวปริญาภรณ์ ดาศรี)  

                                                                                  ครูอัตราจ้าง 



 

 

 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

       ดีมาก           ดี                        พอใช้    ควรปรับปรุง 
 2.   การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม    ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่เหมาะสม 

        น าไปใช้ได้จริง      ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช ้
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

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

        ลงชื่อ   
                                                        (นายพิสิทธ์ิ ศรีโคตร)                                             

                                                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ                                                  
ความเห็นของหวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังน้ี 
 1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

       ดีมาก    ดี                       พอใช้    ควรปรับปรุง 
 2.   การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม       ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรงุพัฒนาต่อไป 
 3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่เหมาะสม 

        น าไปใช้ได้จริง         ควรปรับปรงุก่อนน าไปใช้ 
4.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ........................................................................................................ .................................... 

 
                                                                                              ลงชื่อ   

                                          (นางนิรมล   ทองปน) 
                                                                                            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความเห็นของหวัหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังน้ี 
 1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

       ดีมาก              ดี                       พอใช้   ควรปรับปรุง 
 2.   การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

         เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม        ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่เหมาะสม 

        น าไปใช้ได้จริง          ควรปรับปรงุก่อนน าไปใช้ 
 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ............................................................................ ..............................................................  
 
                                                                                                  ลงชื่อ  

                                     (นายรุ่งราวี   จ าปาดี) 
                                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “Think Pair Share” 

ค าถาม : นักเรียนคิดว่าการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานบรรจุภัณฑ์ข้าวสารและโลโก้
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบทัศนธาตุครบท้ัง 7 อย่างหรือไม่เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Think 
(คิดคนเดียว) 

Pair 
(คิดเป็นคู่) 

Share 

(คิดเป็นกลุ่ม) 



 

 

ช่ือ – นามสุกล...................................................................................................ช้ัน.........................เลขท่ี............ 

กิจกรรม Exit ticket 

ค าถาม :  นักเรียนคิดว่าสีแต่ละสีสามารถบ่งบอกความรู้สึกแทนอารมณ์ได้หรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กระดาษโพสต์อิท 



 

 

 
 
   
ค าส่ัง : ให้นักเรียนท า Mimd Mapping (แผนผังความคิด) เรื่อง การออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 

เร่ือง การออกแบบ 



 

 

ช่ือ –นามสกุล..................................................................................ช้ัน.....................................เลขท่ี.............. 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ 

ค าสั่ง :  ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานการออแบบบบรจุภัณฑ์และโลโก้จากองค์ประกอบของทัศนธาตุ (บังคับโลโก้ของ
โรงเรียน ค าอธิบายผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุ) 
 

 



 

 

 

ทัศนธาตุ (Visual Elements) ในทางทัศนศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ ประกอบไป
ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ท่ี 1 
เรื่องการออกแบบ 

 

1.จุด (Dot) หมายถึง รอยหรือแต้มท่ีมีลักษณะกลม ๆ ปรากฎท่ีพื้นผิว ซึ่งเกิดจากการจ้ิม กด กระแทก ด้วยวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกา พู่กัน และวัสดุปลายแหลมทุกชนิด  จุด เป็นต้นก าเนิดของเส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พื้นผิว 
ฯลฯ เช่น น าจุดมาวางเรียงต่อกันจะเกิดเป็นเส้น และการน าจุดมาวางให้เหมาะสม ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และ
ลักษณะผิวได้            .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
 
 
 
2.เส้น (Line) เป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการรับรู้ เพราะท าให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์ เส้นเป็นพื้นฐาน
ส าคัญของศิลปะทุกแขนงใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดส่ิงท่ีเห็นและส่ิงท่ีคิดจินตนาการให้ปรากฎเป็นรูปภาพ 
เส้น หมายถึง การน าจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาว หรือส่ิงท่ีเกิดจากการขูด ขีด 
เขียน ลากให้เกิดเป็นริ้วรอย 
- เส้นนอน ให้ความรู้สึกกว้างขวาง เงียบสงบ นิ่ง ราบเรียบ ผ่อนคลายสายตา 
- เส้นต้ัง ให้ความรู้สึกสูงสง่า มั่นคง แข็งแรง รุ่งเรอืง 
- เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคล่ือนไหว รวดเร็ว แปรปรวน 
- เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนไหว สุภาพอ่อนโยน สบาย นุ่มนวล เย้ายวน 
- เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว การคล่ีคลาย ขยายตัว มึนงง 
- เส้นซิกแซกหรือเส้นฟันปลา ให้ความรู้สึกรุนแรง กระแทกเป็นห้วง ๆ ต่ืนเต้นสับสนวุ่นวาย และการขัดแย้ง 
- เส้นประ ให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง ไม่มั่นคง ไม่แนน่อน 
 

3. รูปร่างและรูปทรง  
          รูปร่าง (Shape)  หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ ส่ิงของเครื่องใช้ คน สัตว์ และ พืช มีลักษณะ
เป็น 2 มิติ  มีความกว้าง  และความยาว  
          รูปร่าง  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ 
               - รูปร่างธรรมชาติ )Natural Shape)  หมายถึง  รูปร่างท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เช่น  คน  สัตว์  และ
พืช  เป็นต้น 
               - รูปร่างเรขาคณิต )Geometrical Shape)  หมายถึง  รูปร่างท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้าง
แน่นอน  เช่น  รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  และรูปวงกลม  เป็นต้น 
               - รูปร่างอิสระ )Free Shape)  หมายถึง  รูปร่างท่ีเกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์  ให้
ความรู้สึกท่ีเป็นเสรี  ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอนของตัวเอง  เป็นไปตามอิทธิพลของส่ิงแวดล้อม  เช่น  รูปร่างของหยด
น้ า  เมฆ  และควัน  เป็นต้น  
          รูปทรง (Form)  หมายถึง  โครงสร้างท้ังหมดของวัตถุท่ีปรากฎแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ  คือมีท้ัง
ส่วนกว้าง  ส่วนยาว  ส่วนหนาหรือลึก  คือ  จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง  มีเนื้อที่ภายใน  มีปริมาตร  และมีน้ าหนัก  
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   4. น้ าหนักอ่อน-แก่  (Value)  หมายถึง  จ านวนความเข้ม  ความอ่อนของสีต่าง ๆ  และแสงเงาตามท่ีประสาทตา
รับรู้  เมื่อเทียบกับน้ าหนักสีขาว- ด า ความอ่อนแก่ของแสงเงาท าให้เกิดมิติ  เกิดระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสี
โดยตรง  
 

   5. สี (Colour)  หมายถึง  ส่ิงท่ีปรากฎอยู่ท่ัวไปรอบ ๆ ตัวเรา  ไม่ว่าจะเป็นสีท่ีเกิดขึ้นเองในธรรมชาติ หรือ ส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น  สีท าให้เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมาย  เช่น  ท าใหรู้้สึกสดใส  ร่าเริง  ต่ืนเต้น  หม่นหมองหรือเศร้าซึมได้  เป็น
ต้น      
 

   6. บริเวณว่าง (Space)  หมายถึง  บริเวณท่ีเป็นความว่างไม่ใช่ส่วนท่ีเป็นรูปทรงหรือเนื้อหาในการจัดองค์ประกอบใดก็
ตาม  ถ้าปล่อยให้มีพื้นท่ีว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างอ้าง โดดเด่ียว  
 

  7. พื้นผิว (Texture) หมายถึง พื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ ท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น พื้นผิวของวัตถุท่ี
แตกต่างกัน ย่อมให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันด้วย  



 

 

แบบประเมินกิจกรรม Think Pair Share 
ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วกาเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน  
             3 ข้ึนไปผ่านเกณฑ์ 

เลขที ่ ชื่อ – นามสกุล 
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สรุปผลการประเมิน 
7  คะแนนขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

4 4 4 12 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
 

ลงช่ือ……………………………….. 
                                                                                             (นางสาวปริญาภรณ์ ดาศรี)

                                        ครูอัตราจ้าง 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ                                                  

 

 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 
11 - 12  4 ดีมาก 
7 - 9  3 ดี 
4 - 6  2 พอใช้ 
1 - 3  1 ปรับปรุง 



 

 

เกณฑ์ประเมินกิจกรรม  Think Pair Share 
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

เริ่มต้น (1) ก าลังพัฒนา (2) สามารถ (3) ขั้นสูง(4) 
1.สรุปเนื้อหาตรง
ประเด็น 
 
 
 
 

สรุปเนื้อหาไม่
ชัดเจน ประเด็นไม่
ส าคัญ 

สรุปเนื้อหาไม่ยึด
ตามจุดประสงค์ 
บันทึกไม่ชัดเจน  
ประเด็นไม่ครบถ้วน 

สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องตาม
จุดประสงค์ มี
ประเด็นส าคัญ
บางส่วนยังไม ่
ชัดเจน 
 

สรุปเนื้อหาได้
ถูกต้องตาม
จุดประสงค์  บันทึก
ข้อมูลมีประเด็น
ส าคัญครบถ้วน 

2.การน าเสนอ การน าเสนอควร
ปรับปรุง 
 
 
 

การน าเสนอพอใช้ 
การใช้ภาษายังไม่
ชัดเจน 

การน าเสนอดี  แต่
ยังไม่ชัดเจน การใช้
ภาษาไม่น่าสนใจ 

การน าเสนอดี 
น่าสนใจใช้ภาษา
เหมาะสม 

3.ความสมบูรณ์
ของผลงาน 

ผลงานไม่สมบูรณ์
และไม่สอดคล้อง
กับเรื่องท่ีก าหนด 
 
 
 

ผลงานไม่สมบูรณ์
ขาดความสวยงาม
และไม่สอดคล้อง
กับเรื่องท่ีก าหนด 

ผลงานไม่ค่อย
สมบูรณ์สวยงาม 
สอดคล้องกับเรื่องท่ี
ก าหนดบางส่วน 

ผลงานสมบูรณ์ 
สวยงาม สอดคล้อง
กับเรื่องท่ีก าหนด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  
บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community) : PLC 
โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) 

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
 

ชื่อกลุ่ม ลีลาวดี    ชื่อกิจกรรม การ PLC การออกแบบแผนบูรณาการเชิงรุก (Active Learning) 
คร้ังที ่1 เวลา 14.30   วัน/เดือน/ปี 8/09/2565 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565 

 

บทบาทในกิจกรรมคร้ังนี้ ลายมือชื่อ 
[ ] Model Teacher (ชื่อ-สกุล) : นายโกวิทย์ ชัยทัพ  
[ ] Buddy Teacher (ชื่อ-สกุล) : นายธนกร แก้วพินึก  
[ ] Buddy Teacher (ชื่อ-สกุล) : นายณัฐภาคย์ บ ารุง  
[ ] Buddy Teacher (ชือ่-สกุล) : นางจิตรา สุขคุ้ม  
[ ] Buddy Teacher (ชื่อ-สกุล) : นางสาวสุรีรัตน์ ฉัตรทอง  
[ ] Buddy Teacher (ชื่อ-สกุล) : นางสาวปริญาภรณ์ ดาศรี  
[ ] Buddy Teacher (ชื่อ-สกุล) :   
[ ] Buddy Teacher (ชื่อ-สกุล) :   
[ ] Mentor  (ชื่อ-สกุล)           : นายพีรเดช เลิศงาม  
[ ] Expert (ชื่อ-สกุล)             : นางนิรมล ทองปน  
[ ] Administrator (ชื่อ-สกุล)   : นายรุ่งราวี จ าปาดี  
 
ขั้นตอนกิจกรรม 
1. ประเด็นสนทนา/ประเด็นปัญหา 
 - ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจะท าการบูรณาการ เพื่ อร่วม
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และก าหนดช่ัวโมงแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุกแต่ละวิชาท่ีจะท า
การบูรณาการ ประกอบด้วย วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ พร้อม
ท้ังระบุเรื่องหรือเนื้อหาท่ีจะท าการสอนแบบบูรณาการร่วมกันใน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้แผนบูรณาการเชิงรุกท่ีเนื้อเรื่องเรียงร้อยเป็นเรื่องเดียวกัน 
 - ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีท าการบูรณาการ เพื่อให้เป็น
กิจกรรมท่ีเรียงร้อยเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อจัดล าดับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชา พร้อมท้ัง
ก าหนดช่ัวโมงการสอนแต่ละวิชา ให้ได้ข้อสรุปจ านวนช่ัวโมงในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเชิงรุกอย่างชัดเจนต่อไป 
2. สาเหตุของประเด็นปัญหา 
 - ร่วมกันออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แต่ละรายวิชาให้มีความเรียงร้อยเป็นเนื้อเรื่องไป
แนวทางเดียวกัน ผู้เรียนมีองค์ความรู้และเกิดเป็นช้ินงานการปฏิบัติเป็นรูปธรรม พร้อมท้ังสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ด้าน K,S,P ท่ีต้ังไว้  
 - เพื่อได้แผนการจัดการเรียรู้แบบบูรณาการเชิงรุก(Active Learning) ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีพร้อมจะ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด 



 

 

บันทึกการสนทนา PLC คร้ังที่ 1 
หลังการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) 

ชื่อผู้สนทนา บันทึกการสนทนาแบบสุนทรียสนทนา แนวคิดร่วม / แนว
ปฏิบัติ 

 
(Model Teacher) 
นายโกวิทย์ ชัยทัพ 

น าเสนอการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การค านวณต้นทุนการผลิต ใช้ความรู้เรื่อง เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ช่ัวโมงท่ี 1 จุดประสงค์ให้นักเรียนรู้หลักการคิดค านวณการก าหนด
ราคาสินค้าเฉล่ียต่อ 1 ช้ิน ประกอบด้วย 1)ค่าวัตถุดิบ 31% , 2) 
ค่าแรง 20%, 3) ก าไรไม่ควรน้อยกว่า 30% , 4) ค่าขนส่ง 20% 
ค านวณเป็นตัวเลขออกมาเป็นราคาสินค้าต่อ 1 ช้ิน  
 ช่ัวโมงท่ี 2 ให้นักเรียนร่วมกันก าหนดราคาข้าวอินทรีย์สุรินทร์พิทย์ 
โดยใช้หลักการข้างต้น โดยข้าวบรรจุภัณฑ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

(Buddy Teacher) 
นายธนกร แก้วพินึก 

ควรมีตัวอย่างสินค้าในช่ัวโมงท่ี 1 ของจริงวางท่ีโต๊ะกลุ่มละ 1 ช้ิน
แล้วให้นักเรียนเดินเวียนฐานเพื่อสังเกตราคาสินค้า พร้อมท้ังมี
ค าถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน ดังนี ้

- นักเรียนคิดว่าราคาสินค้าแต่ละชนิดเท่ากันหรือไม่? 
- มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีท าให้ราคาสินค้าแต่ละชนิดมีราคาไม่

เท่ากัน?  

 

(Buddy Teacher) 
นายณัฐภาคย์ บ ารุง 

ขอช่ืนชมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะครับ  
มีความสอดคล้องและเรียงร้อยเป็นเรื่องเดียวกัน ขอเพิ่มเติมตรง
ข้อถามท่ีคุณครูใช้อยากให้คุณครูมีค าถามท่ีถามท้ังช้ันเรียน และ
ถามเป็นรายบุคคลให้นักเรียนตอบโดยเฉพาะเด็กในกลุ่มอ่อนและ
กลุ่มกลาง 

 

(Buddy Teacher) 
นางจิตรา สุขคุ้ม 

ข้อแนะน า : 1) ช่วงขั้นน า ในช่ัวโมงเรียนท่ี 2 อยากให้คุณครู
โกวิทย์ ให้นักเรียนออกมาช่วยกันเติมหลักการก าหนดราคาสินค้า
อีกครั้งหน้าช้ันเรียน เพื่อเป้นการทบทวนว่านักเรียนจ าได้หรือไม่ว่า
มีอะไรบ้าง 
2) ช่วงการคิดค านวณควรให้นักเรียนออกไปค านวณใหดูหน้าช้ัน
เรียน เรื่อง การค านวณ % ก่อนว่านักเรียนค านวณได้ถูกหรือไม่?  

 

(Buddy Teacher) 
นางสาวสุรีรัตน์ 
ฉัตรทอง 

จุดเด่น:ขอช่ืนชมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค่อนข้างเนื้อหาเรียงร้อยต่อกันได้ดี และมีสินค้ามาให้นักเรียน
เรียนรู้และสอดคล้องกับการคิดค านวณ เรื่องเปอร์เซ็นต์และร้อย
ละ ซึ่งเป็นของจริงในชีวิตประจ าวัน 
จุดท่ีเพิ่มเติม: การออกแบบการวัดผลประเมินผลด้าน5ความรู้(K) 
การผ่านลดลงมาเหลือ 61% จาก 75% เนื่องจากสูงเกินไปอาจจะ
ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงเกณฑ์ 

 



 

 

(Buddy Teacher) 
นางสาวปริญาภรณ์ 
ดาศรี 

จุดเด่น: กิจกรรมท่ีออกแบบมีการให้นักเรียนได้อ่าน ได้เขียนได้คิด
ค านวณได้น าเสนอ ได้เคล่ือนไหว มีพื้นท่ีให้นักเรียนได้เดินเวียน
ฐานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน และมีการให้น าช้ินงานไปติดหน้าช้ัน
เรียนแล้วให้นักเรียนได้อภิปรายช้ินงานและตัดสินให้คะแนนช้ินงาน
เพื่อนๆในห้องเรียน กิจกรรมท่ีฝึกทักษะนักเรียนได้รอบด้าน 
จุดท่ีควรเพิ่มเติม:  ช่วงการอภิปรายอยากให้คุณครูมีค าถาม
ตรวจสอบความเข้าใจท่ีถามเป็นรายบุคคลโดยคุณครูท าการสุ่มถาม 
นักเรียนกลุ่มอ่อน กลาง และสุดท้ายค่อยถามคนเก่ง แล้วคุณครู
ค่อยสรุปองค์ความรู้ทีหลัง แล้วจึงค่อยท ากิจกรรม Exit Ticket 

 

(Mentor) 
นายพีรเดช เลิศงาม 

จุดเด่น: ขอช่ืนชมการออกแบบกิจกรรมท่ีมีภาระงานชัดเจนและ
ช้ินงานท่ีเกิดในช่ัวโมงเรียนของผู้เรียนชัดเจน เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน ม.1 และออกแบบกิจกรรมสร้างความรู้ได้เรียงร้อยกนั มีส่ือ
ของจริงในชีวิตประจ าวัน 
จุดควรเพิ่มเติม: การวัดผลด้าน S ตรงข้อ 2 ด้านการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ การก าหนดช่วงคะแนนของระดับยังไม่สอดคล้องกับ
คะแนนเต็ม ให้แบ่งช่วงคะแนนให้สอดคล้องกับการครึ่งหนึ่งท่ีตัด
ผลเป็นผ่านเกณฑ์ด้วยครับ 

 

(Expert) 
นางนิรมล ทองปน 

จุดเด่น: ขอช่ืนชมการออกแบบกิจกรรมท่ีมีภาระงานชัดเจนและ
ช้ินงานท่ีเกิดในช่ัวโมงเรียนของผู้เรียนชัดเจน เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน ม.1 และออกแบบกิจกรรมสร้างความรู้ได้เรียงร้อยกนั มีส่ือ
ของจริงในชีวิตประจ าวัน 
จุดควรเพิ่มเติม: การวัดผลและประเมินด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ควรต้ังเกณฑ์เป็นเชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดผลได้ เพื่อ
เป็นการก าหนดรูบริคในการให้คะแนนพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน 

 

(Administrator) 
นายรุ่งราวี จ าปาดี 

จุดเด่น: กิจกรรมท่ีออกแบบมีการให้นักเรียนได้อ่าน ได้เขียนได้คิด
ค านวณได้น าเสนอ ได้เคล่ือนไหว มีพื้นท่ีให้นักเรียนได้เดินเวียน
ฐานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน และมีการให้น าช้ินงานไปติดหน้าช้ัน
เรียนแล้วให้นักเรียนได้อภิปรายช้ินงานและตัดสินให้คะแนนช้ินงาน
เพื่อนๆในห้องเรียน กิจกรรมท่ีฝึกทักษะนักเรียนได้รอบด้าน 
จุดท่ีควรเพิ่มเติม:  ช่วงการอภิปรายอยากให้คุณครูมีค าถาม
ตรวจสอบความเข้าใจท่ีถามเป็นรายบุคคลโดยคุณครูท าการสุ่มถาม 
นักเรียนกลุ่มอ่อน กลาง และสุดท้ายค่อยถามคนเก่ง แล้วคุณครู
ค่อยสรุปองค์ความรู้ทีหลัง แล้วจึงค่อยท ากิจกรรม Exit Ticket 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
สรุปผลการจดักิจกรรม PLC  

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) : PLC 

ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
กระบวนการ ล าดับ ขั้นตอนการ PLC แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเป้าการพัฒนาแผนการสอนให้ได้

คุณภาพมากท่ีสุด คือการร่วมกันวางแผนวิเคราะห์ช่วยกันพิจารณาการออกแบบกิจกรรมการสอนท่ีต้อง
สอดคล้องกับ K S P ท่ีต้ังไว้  
กิจกรรมที่ท า 

1) ตรวจสอบความถูกต้องขององค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
2) ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องและร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นของการจัดการ

เรียนรู้ต้ังแต่ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป พร้อมท้ังพิจารณาความสอดคล้องของการเลือกใช้ส่ือการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ  

3) การออกแบบการวัดผลประเมินผล ท้ังการก าหนดรูบริค เกณฑ์การตัดสินผลการผ่านเกณฑ์ 
4) ค าถามท่ีใช้การกระตุ้นการคิดของผู้เรียนมีความสอดคล้องหรือไม่ มากน้อยเพียงใดในการใช้

ค าถามแต่ละขั้นของการสอน  
ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
 ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การค านวณต้นทุนการ
ผลิต ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ในการเปิดช้ันเรียนได้ 
การน าไปใช ้
 น าแผนการสอนไปใช้ในการเปิดช้ันเรียนได้ 
 
 
การตรวจสอบก่อนรับรอง 
 [ / ] ถูกต้องครบถ้วน ควรรับรองผลการด าเนินการ จ านวน 2 ช่ัวโมง    [  ] ไม่รับรอง 
    
  ลงช่ือ ..............................................  ลงช่ือ ................................................... 
        ( นายพีรเดช เลิศงาม )                          ( นางนิรมล ทองปน ) 
          ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม             ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
 [  ] รับรองผลการด าเนินการ จ านวน  2  ช่ัวโมง    [   ] ไม่รับรอง 
 
ความคิดเห็น ............................................................................................................................................ 
 
        ลงช่ือ ............................................................ 
          (นายรุ่งราวี จ าปาดี ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning) 

สาระการเรียนรู้ที่ 1 จ านวนและพีชคณิต โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ เร่ืองการค านวณต้นทุนการผลิต 
ครูผู้สอน นายโกวิทย์ ชัยทัพ เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด  

 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ค 1 .1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการและน าไปใช้    
       ตัวชี้วัด  
     ค 1 .1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ด้านความรู้ (K) 
 1) นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการ ขั้นตอน การตั้งราคาสินค้าอย่างสมเหตุสมผลได้ 
 2) นักเรียนใช้ความรู้การค านวณร้อยละก าหนดราคาสินค้าการผลิตท่ีอยู่จุดคุ้มทุนการผลิตได้
อย่างเหมาะสม 
 2.2 ด้านทักษะกระบวนการ(S) 
        1) นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สูตรการวัดต าแหน่งข้อมูลได้ถูกต้อง 
        2) นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน 
                3) นักเรียนพูด อธิบายและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ น าเสนอวิธีคิดหาค าตอบอย่างเข้าใจ 

2.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 
1) นักเรียนเข้าเรียนและส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด(มีวินัย)   
2) นักเรียนร่วมท ากิจกรรมและตอบค าถามในช่ัวโมงเรียน(ใฝ่เรียนรู้)  
3) นักเรียนสามารถปฏิบัติช้ินงานท่ีคุณครูส่ังได้ถูกต้องสวยงามเป็นระเบียบ(มุ่งมั่นในการท างาน) 

3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการส่ือสาร 
 2) ความสามารถในการคิด 
 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. หลักฐานการเรียนรู้ 
 4.1 ภาระงาน  
  1) ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 แบบบันทึกราคาสินค้า 
  2) ปฏิบัติกิจกรรม Think Pair Share  
  3) ศึกษาใบความรู้ท่ี 1 หลักการค านวณต้นทุนการผลิต 
  4) ปฏิบัติกิจกรรม “การค านวณต้นทุนการผลิต” (งานกลุ่ม) 
  5) ปฏิบัติกิจกรรม “การค านวณราคาสินค้าท่ีจุดคุ้มทุน” (งานกลุ่ม) 



 

 

 4.2 ชิ้นงาน 
  1) แบบบันทึกราคาสินค้า 
  2) กิจกรรม Think Pair Share 
  3) ใบความรู้ท่ี 1 หลักการค านวณต้นทุนการผลิต 
  4) กระดาษกิจกรรม “การค านวณต้นทุนการผลิต” 
  5) กระดาษกิจกรรม “การค านวณราคาสินค้าท่ีจุดคุ้มทุน” 
5.สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การค านวณต้นทุนการผลิต คือ การก าหนดราคาสินค้าต่อ 1 ช้ิน โดยวิเคราะห์จากรายละเอียด
ส่วนประกอบต่างๆในการลงทุนท าสินค้า ซึ่งมีการใช้งบประมาณอย่างไร และใช้ไปเท่าใด และค านวณประมาณ
การณ์หรือตีเป็นราคาออกมาเป็นจ านวนเงินกี่บาท และเฉล่ียออกมาในลักษณะต่อช้ิน เพื่อหาจุดลงทุนสินค้า 
โดยท่ัวไปตามหลักกการก าหนดราคาสินค้า จะค านวณมาจากส่วนประกอบและรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าวัตถุดิบการลงทุนคิดท่ี 31% 
2) ค่าแรง 21% 
3) การค านวณก าไรต่อช้ิน ไม่ควรน้อยกว่า 31% 
4) ค่าขนส่ง จัดส่งอุปกรณ์บรรจุสินค้า 21% 

  การค านวณราคาสินค้าท่ีจุดคุ้มทุน คือ การก าหนดราคาสินค้าในการจ าหน่ายท่ีคุ้มกับต้นทุนการผลิต 
หรือ เรียกว่าจุดคุ้มทุน โดยใช้หลักการค านวณร้อยละ ประยุกต์กับหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเบ้ืองต้น โดยการ
ก าหนดราคาสินค้าต่อ 1 ช้ินควรคิดท่ีก าไรไม่ควรน้อยกว่า 31 % ของราคาทุนนั่นเอง 
6. สาระการเรียนรู้ 
 ประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
7.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ (60 นาที)                    วิธีสอนแบบเปิด)Open Approach( + HIP                               
ชั่วโมงที่  10 
ขั้นที่ 1 ขั้นน านักเรียนเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา)Posing Open-ended Problem20 ( นาที 

1. ครูจัดนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ  4-5 คนคละเก่ง กลาง อ่อนออกเป็น 6 กลุ่ม (Group Of four) 
- คุณอ านวย ท าหน้าท่ีออกมารับอุปกรณ์และอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
- คุณวางแผน ท าหน้าท่ีแบ่งภาระงานให้เพื่อนในกลุ่มแล้ว หัวหน้าวางแผนการท างาน 
- คุณรวบรวม ท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลของสมาชิกในกลุ่ม 
- คุณน าเสนอ ท าหน้าท่ีออกไปน าเสนอแนวคิดของกลุ่มหน้าช้ันเรียน 

   2. ครูให้คุณอ านวยออกมารับตะกร้าอุปกรณ์การจัดกิจกรรมในคาบเรียน ตะกร้าอุปกรณ์
ประกอบด้วย 
      - กระดาษบันทึกราคาสินค้ากลุ่มละ 5 แผ่น  

     - กระดาษกิจกรรม Think Pair Share กลุ่ม 5 แผ่น 
      - ใบความรู้ท่ี 1 หลักการค านวณต้นทุนการผลิต กลุ่มละ 5 แผ่น 
      - กระดาษกิจกรรม “การค านวณต้นทุนการผลิต” กลุ่มละ 1 แผ่น 
      - ปากกาเมจิกกลุ่มละ 2 ด้าม 

3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ภาระงานและช้ินงานท่ีนักเรียนจะต้องปฏิบัติภายในคาบเรียนนี้ 



 

 

4. ครูวางสินค้า 6 ชนิดท่ีโต๊ะนักเรียนแต่ละกลุ่ม แสดงรูปสินค้าต่างๆ แล้วให้นักเรียนเดินเวียนเป็น
กลุ่มสังเกตท่ีราคาสินค้าแต่ละชนิดท่ีคุณครูให้ดู แล้วนักเรียนบันทึกราคาสินค้า เปอร์เซ็นต์ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่
ละรายการลงในใบกิจกรรมท่ี 1 แบบบันทึกราคาสินค้ารายการละ 1 นาทีอย่างรวดเร็ว พร้อมท้ังใช้ค าถาม
กระตุ้นการคิดของนักเรียน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 



 

 

 : นักเรียนคิดว่าราคาสินค้าแต่ละชนิดราคาเท่ากันหรือไม่ แนวค าตอบ ?: ไม่เท่ากัน 
 : นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้ราคาสินค้าราคาจึงไม่เท่ากัน? แนวค าตอบ : วัตถุดิบในการ
ท า, น้ ามันแพง, ระยะทางการขนส่งสินค้า,คุณภาพของสินค้า 
 : นักเรียนคิดว่าน่าจะมีหลักการก าหนดราคาสินค้าแต่ละชนิดหรือไม่? แนวค าตอบ: มี 

5. ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม Think Pair Share โดยการให้คุณอ านวยหยิบแจกเพื่อนคนละ 1 
แผ่นแล้วเริ่มท ากิจกรรม โดยครูช้ีแจงเวลาการท ากิจกรรมแต่ละขั้น  โดยใช้ค าถามดังนี้ 
 

 
-Think (คิดคนเดียว 3 นาที) นักเรียนคิดว่าการก าหนดราคาสินค้าแต่ละชนิด มีปัจจัยอะไรบ้างใน 

การก าหนดราคาสินค้า? 
-Pair (คิดคู่ 3 นาที) นักเรียนคิดว่าการก าหนดราคาสินค้าแต่ละชนิด มีปัจจัยอะไรบ้างในการ 

ก าหนดราคาสินค้า? 
-Share (คิดเป็นกลุ่ม 3 นาที) นักเรียนคิดว่าการก าหนดราคาสินค้าแต่ละชนิด มีปัจจัยอะไรบ้าง 

ในการก าหนดราคาสินค้า? 
6. หลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนในห้องยกมือขึ้น แล้วตอบและให้คะแนนแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพร้อม

กันท้ังช้ันเรียน 
ขั้นที่ 2  การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน Students Self Learning (20 นาที) 

7. คุณครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 หลักการค านวณต้นทุนการผลิต ให้เวลา 6 นาที 
8. คุณครูให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมจากการศึกษาใบความรู้ท่ี 1 หลักการค านวณต้นทุน

การผลิต แล้วเขียนสรุปเป็น Mind Mapping เป็นกลุ่ม ลงในกระดาษกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนคิดว่าการก าหนดราคาสินค้าแต่ละชนิด มีปัจจัยอะไรบ้างในการก าหนดราคาสินค้า? 
 

กิจกรรม “การค านวณต้นทุนการผลิต” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

  



 

 

ขั้นที่ 3  การอภิปรายทั้งชั้นเรียน  Whole Class Discussion (10 นาที) 
  9. ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มออกไปติดช้ินงานหน้าช้ันเรียน แล้วท าการสุ่ม 2 กลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน และหากเพื่อนๆคนใดมีข้อสงสัยให้ยกมือข้ึนถาม 
 11. คุณครูและนักเรียนร่วมกันปะเมินให้คะแนนผลงานของแต่ละกลุ่ม 
ขั้นที่ 4  การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนSummary through connection10 ( นาที) 
 11. ครูให้นักเรียนช่วยกันเติมแผนผังสรุปความคิดองค์ความรู้หลักการก าหนดราคาสินค้า ลงใน Mind 
Mapping  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  12. ครูให้นักเรียนหยิบกระดาษ Post-it คนละ 1 แผ่นท ากิจกรรม Exit Ticket โดยตอบค าตอบ
ต่อไปนี้ 
  ค าถาม: การก าหนดราคาสินค้า ควรคิดก าไรสินค้าต่อ 1 ช้ินเป็นเท่าใด? 
 
 
 
 

กิจกรรม “การค านวณต้นทุนการผลิต” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mind Mapping 
หลักการก าหนดราคาสินค้า 

 1.คิดค่าลงทุนด้านวัตถุดิบการ
ผลิตต่อ 1 ช้ินท่ี 31%  
 
 

 2.คิดค่าแรงงานในการจัดท า ต่อ 
1 ช้ินท่ี 21%  
 

 

  
4.คิดค่าขนส่ง ระยะทางต่อ 1 
ช้ินท่ี ไม่ควรน้อยกว่า 10-21%  

 

 3.คิดก าไร ต่อ 1 ช้ินท่ี ไม่ควร
น้อยกว่า 31%  
 

 



 

 

ชั่วโมงที่  11 
ขั้นที่ 1 ขั้นน านักเรียนเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา  Posing Open-ended Problem (10 นาที) 

1. ครูจัดนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ  4-5  คนคละเก่ง กลาง อ่อนออกเป็น 6 กลุ่ม ) Group Of four( 
- คุณอ านวย ท าหน้าท่ีออกมารับอุปกรณ์และอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
- คุณวางแผน ท าหน้าท่ีแบ่งภาระงานให้เพื่อนในกลุ่มแล้ว หัวหน้าวางแผนการท างาน 
- คุณรวบรวม ท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลของสมาชิกในกลุ่ม 
- คุณน าเสนอ ท าหน้าท่ีออกไปน าเสนอแนวคิดของกลุ่มหน้าช้ันเรียน 

2. ครูให้คุณอ านวยออกมารับตะกร้าอุปกรณ์การจัดกิจกรรมในคาบเรียน ตะกร้าอุปกรณ์ประกอบด้วย 
      - กระดาษบันทึกราคาสินค้ากลุ่มละ 5 แผ่น   

     - กระดาษกิจกรรม Think Pair Share กลุ่ม 5 แผ่น  
      - ใบความรู้ท่ี 1 หลักการค านวณต้นทุนการผลิต กลุ่มละ 5 แผ่น  
      - กระดาษกิจกรรม “การค านวณต้นทุนการผลิต” กลุ่มละ 1 แผ่น  
      - ปากกาเมจิกกลุ่มละ 2 ด้าม  

3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ภาระงานและช้ินงานท่ีนักเรียนจะต้องปฏิบัติภายในคาบเรียนนี้ 
4 .ครู เปิดรูปสินค้าไมโล )MILO( ขนาด 500 กรัมราคา 199 บาท ขึ้นจอ Power Point แล้วให้

นักเรียนท ากิจกรรม Think Pair Share ดังนี้    
 

 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราคา 199  บาท 



 

 

ช่ือ.........................................................................................................ช้ัน................................เลขท่ี.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม Think Pair Share 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนีแ้ต่ละข้ันตอนให้ถูกต้อง 
 ค าถาม : สินค้าไมโล (MILO) ขนาด 500 กรัมราคา 199 บาท บรรจุ 21 ซอง จากราคาสินค้าดังกล่าว
ถ้าผู้ผลิตก าหนดก าไรในการขายท่ี 35% ให้นักเรียนค านวณว่าคิดเป็นเงินกี่บาท จากราคาสินค้าท้ังหมด 
 

 

 

 

Pair 
3นาที 

Share 
3นาที 

Think  
1นาที 



 

 

5 . ครูขออาสาสมัครให้นักเรียนออกมาอธิบายวิธีการค านวณราคาการคิดก าไร 35 % จากราคาสินค้า
ท่ีแสดงโชว์หน้าช้ันเรียน แล้วให้เพื่อนช่วยกันตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมท้ังให้คะแนนนักเรียนท่ีออกมา
เฉลย 
ขั้นที่ 2  การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน (Students Self Learnin)  15 นาที 

6. คุณครูน าข้าวอินทรีย์สุรินทร์พิทย์ท่ีบรรจุใส่ถุงให้กลุ่มละ 1 ถุงวางท่ีโต๊ะ โดยมีน้ าหนัก 1 กิโลกรัม
บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว และมีรายละเอียดให้ดังนี้ 

- ค่าวัตถุดิบการผลิตเฉล่ียต่อช้ิน 61 บาทให้ค านวณท่ี 31% 
- ค่าแรงในการผลิตเฉล่ียต่อช้ิน 51 บาท ให้ค านวณท่ี 21% 
- คิดก าไรต่อ 1 ถุงท่ี 41 %  
- คิดค่าขนส่งต่อช้ินท่ี 11 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรม “การค านวณราคาสินค้าท่ีจุดคุ้มทุน” 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีการค านวณรายละเอียด และก าหนดราคาสินค้า ข้าวอินทรีย์วิถี
สุรินทร์พิทย์ ที่บรรจุผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วน้ าหนัก 1 กิโลกรัม โดยมีรายละเอียดให้ดังนี้ 

- ค่าวัตถุดิบการผลิตเฉล่ียต่อช้ิน 61 บาทให้ค านวณท่ี 31% 
- ค่าแรงในการผลิตเฉล่ียต่อช้ิน 51 บาท ให้ค านวณท่ี 21% 
- คิดก าไรต่อ 1 ถุงท่ี 41 %  
- คิดค่าขนส่งต่อช้ินท่ี 11 % 

 
 

 
 
 

 



 

 

7. ครูให้นักเรียนอ่านค าช้ีแจงกิจกรรม แล้วให้ยกมือสอบถามข้อสงสัยได้ และตกลงเวลากับนักเรียนใน
การท ากิจกรรมกลุ่มเวลา 11 นาที เมื่อพร้อมแล้วให้ครูเริ่มจับเวลาได้เลย 
ขั้นที่ 3  การอภิปรายทั้งชั้นเรียน(Whole Class Discussion) 25 นาที 
 8. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม Gallery Walk โดยให้เลือกตัวแทนกลุ่มละ 1 คน เพื่อคอยอธิบายวิธีการ
ค านวณและก าหนดราคาข้าวอินทรีย์สุรินทร์พิทย์ และช้ีแจงนักเรียนให้เวลากลุ่มละ 3 นาที 
 9. เมื่อพร้อมแล้วให้นักเริ่มท ากิจกรรม Gallery Walk ได้เลย เมื่อหมดเวลาครูบอกให้นักเรียนเวียน
กลุ่มได้เลย พร้อมท้ังให้เพื่อนๆร่วมประเมินให้คะแนน โดยคะแนนเต็ม 11 คะแนน 
ขั้นที่ 4   การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน)Summary through connection (10 นาที 

11. ครูให้นักเรียนน าแผ่นกระดาษกิจกรรมกลุ่มไปติดหน้าช้ันเรียนทีละกลุ่ม โดยท่ีครูผู้สอนเรียง
ช้ินงานท่ีสมบูรณ์น้อยท่ีสุดไปหามากท่ีสุด  
 11. ครูประเมินให้คะแนนผลงานนักเรียน พร้อมท้ังให้คุณครูถามจุดหรือประเด็นข้อสงสัยท่ีต้องมีการ
แก้ไขให้ถูกต้อง โดยถ้านักเรียนคนใดสามารถท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้คุณครูเพิ่มคะแนนให้ พร้อมท้ังให้
คะแนนแต่ละกลุ่มหน้าช้ันเรียนทันที 

12. ครูให้นักเรียนหยิบกระดาษ Post-it คนละ 1 แผ่นท ากิจกรรม Exit Ticket โดยตอบค าตอบ
ต่อไปนี้ 
  ค าถาม: ราคาข้าวอินทรีย์สุรินทร์พิทย์ ควรต้ังราคาขายกี่บาทต่อถุง?  
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
              - สินค้าของจริง 
  - ข้าวอินทรีย์สุรินทร์พิทย์ 
  - Poer Point  
  - ใบความรู้  ใบงาน 
 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. การวัดและประเมินผล 
ประเด็นการวัดผล วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การตัดสิน 

ด้านความรู้(K) 
1) นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการ ขั้นตอน การตั้ง
ราคาสินค้าอย่างสมเหตุสมผลได้ 
2) นักเรียนใช้ความรู้การค านวณร้อยละก าหนด
ราคาสินค้าการผลิตท่ีอยู่จุดคุ้มทุนการผลิตได้อย่าง
เหมาะสม 

 
-ตรวจใบกิจกรรม  
“การค านวณต้นทุนการ
ผลิต”  
-ตรวจใบกิจกรรม  
“การค านวณราคาสินค้าท่ี
จุดคุ้มทุน”  

 
-ใบกิจกรรม  
“การค านวณต้นทุน
การผลิต”  
-ตรวจใบกิจกรรม  
“การค านวณราคา
สินค้าท่ีจุดคุ้มทุน”  

 
ได้คะแนนร้อยละ70 
ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 

ด้านทักษะกระบวนการ(S) 
1) นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สูตรการวัด
ต าแหน่งข้อมูลได้ถูกต้อง 
2) นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างเป็น
ขั้นตอน 
3) นักเรียนพูด อธิบายและส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ น าเสนอวิธีคิดหาค าตอบอย่างเข้าใจ 

 
-สังเกตจากการตอบค าถาม 
การอธิบายของนักเรียน 

 
-แบบประเมินการ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

 
ได้ระดับคุณภาพ 2 
ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 
1) นักเรียนเข้าเรียนและส่งงานตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด(มีวินัย)   
2) นักเรียนร่วมท ากิจกรรมและตอบค าถามใน
ช่ัวโมงเรียน(ใฝ่เรียนรู้)  
3) นักเรียนสามารถปฏิบัติช้ินงานท่ีคุณครูส่ังได้
ถูกต้องสวยงามเป็นระเบียบ(มุ่งมั่นในการท างาน) 

-สังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
-แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
 
ได้ระดับคุณภาพ 2 
ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 

ด้านสมรรถนะของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการส่ือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

-สังเกตพฤติกรรมท่ีเป็น
ตัวชี้วัดสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

-แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ
ของผูเรียน 

ได้ระดับคุณภาพ 2 
ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลกรจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ดา้นความรู ้ (K)  
      
      
      
      
      
      

ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ (P) 
      
      
      

ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ (A) 
      
      
      

ปัญหา /อุปสรรค  
      
      

แนวทางการแกไ้ข 
      
      
 

ความเหน็ของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย 

ขอ้เสนอแนะ   
     
      
 

ลงชือ่…………………………………………. 

(………………………………………….) 
  ต าแหน่ง…………………………………….. 

 
 

แบบบนัทึกหลงัแผนการสอน 
 
  
 
 

 
 

 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ค าช้ีแจง:ให้ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการท่ีก าหนดแล้วขีด  ลงในช่องท่ีตรง
กับระดับคะแนน 

ท่ี 
ชื่อ -สกุล  

ของผู้รับการประเมิน 

แบ่ง
ภาระ

งานกัน
ชัดเจน 

 
ช่วยกัน

ท างานทุก
คน 
 
 

ชิ้นงาน
เรียบร้อย
สมบูรณ์ 

รวม 
9 คะแนน 

 
 

ผลการตัดสิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.              
2.              
3.              
4.              
 

          ลงช่ือ ................................................ ผู้ประเมิน 
                                           (นายโกวิทย์ ชัยทัพ)  . 

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

 
 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
ระดับคุณภาพ 3 แปลผลว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่มชัดเจน                
ระดับคุณภาพ 2 แปลผลว่า มีสมาชิกในกลุ่มบางคนขาดทักษะการท างานกลุ่ม    
ระดับคุณภาพ 1 แปลผลว่า สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ไม่ค่อยช่วยเหลือกันท างาน  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 - 9 3  

4 - 6 2 

1 – 3 1 

 

แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
 



 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการท างานกลุ่ม 

 
ประเด็นการสังเกต คะแนน 

 3 2 1 
1.แบ่งภาระงานกนัชัดเจน สมาชิกทุกคนในกลุ่มมี

หน้าท่ีรับผิดชอบชัดเจน
ชัดเจน  

สมาชิก 1 คนท่ีไม่มี
หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ 

สมาชิกมากกว่า 1 คนใน
กลุ่มไม่มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

2.ช่วยกันท างานทุกคน 
 

ทุกคนท างานท่ีได้แบ่ง
งานกันอย่างต้ังใจ 

มีบางคนท่ีไม่ต้ังใจช่วย
การท างาน 

นักเรียนต้ังแต่ 2 คนขึ้น
ไปไม่ช่วยเพื่อนท างาน 

3.ช้ินงานเรียบร้อยสมบูรณ์ ช้ินงานมีความสมบูรณ์
เรียบร้อย 

ช้ินงานบางจุดไม่
สมบูรณ์ 

ช้ินงานไม่ตรงจุดประสงค์ 

รวมคะแนนเต็ม 9 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ค าช้ีแจง:ให้ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการท่ีก าหนดแล้วขีด  ลงในช่องท่ีตรง
กับระดับคะแนน 

ท่ี 
ชื่อ -สกุล  

ของผู้รับการประเมิน 

น าเสนอ
งานได้
เป็น

ขั้นตอน 

 
น้ าเสียง
ฉะฉาน
ชัดเจน 

 

พูดอธิบาย
แนวคิดวิธี
หาค าตอบ
ได้เข้าใจ 

สามารถ
ตอบ

ค าถามข้อ
สงสัย

เพื่อนๆได้ 

ชิ้นงานมี
ความ

สมบูรณ์
ตรงตาม

จุดประสงค์ 

รวม 
15 

คะแนน 

 
ผลการตัดสิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.                    
2.                    
3.                    
4.                    

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

                                          (นายโกวิทย์ ชัยทัพ)  . 
                                                                ........./ ................................/ ...... 

 
 
 
 
 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
ระดับคุณภาพ 3 แปลผลว่า การน าเสนอผลงานกลุ่มได้สมบูรณ์ชัดเจน                  
ระดับคุณภาพ 2 แปลผลว่า การน าเสนอผลงานกลุ่มมีบางส่วนยังไม่ค่อยชัดเจน       
ระดับคุณภาพ 1 แปลผลว่า การน าเสนอผลงานกลุ่มโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชัดเจน       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11  – 15 3  
6  – 1 0 2 

1 – 5 1 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

ประเด็นการสังเกต คะแนน 
 3 2 1 

1.น าเสนองานได้เป็นขั้นตอน น าเสนองานเป็นล าดับ
ขั้นตอนละเอียดฟังแล้ว
เข้าใจวิธีการได้ชัดเจน 

น าเสนองานเป็นล าดับ
ขั้นตอนเข้าใจวิธีการได้
แต่ไม่ค่อยละเอียด 

น าเสนองานพอเป็นขั้น
เป็นตอนได้ ไม่ค่อย
ละเอียด วิธีการพอเข้าใจ
ได้ 

2.การพูดน าเสนอ 
 

น้ าเสียงการพูดน าเสนอ
งานฉะฉานเสียงดังฟงัชัด
พูดได้ถูกต้อง 

น้ าเสียงการพูด
น าเสนองานฉะฉาน
เสียงดังฟังชัดพูดผิด
บางจุดเล็กน้อย 

น้ าเสียงการพูดน าเสนอ
เสียงเบาเล็กน้อยและพูด
ผิดบางจุด 

3.พูดอธิบายแนวคิดวิธีหา
ค าตอบได้เข้าใจ 

พูด อธิบายวิธีการหา
ค าตอบเป็นขั้นตอน
ถูกต้องตามหลักการทาง
คณิตศาสตร์ 

พูด อธิบายวิธีการหา
ค าตอบบางขั้นตอน
หายไปแต่ยังถูกต้อง
ตามหลักทาง
คณิตศาสตร์ 

พูด อธิบายวิธีการหา
ค าตอบไม่ค่อยใจบาง
ขั้นตอนและถูกต้องตาม
หลักทางคณิตศาสตร์
บางส่วน 

4 สามารถตอบค าถามข้อ
สงสัยเพื่อนๆได้ 

สามารถตอบค าถามท่ี
เพื่อนมีข้อสงสัยได้อย่างมี
เหตุมีผลชัดเจน 

สามารถตอบค าถามท่ี
เพื่อนมีข้อสงสัยได้แต่
บางจุดไม่ชัดเจน 

สามารถตอบค าถามท่ี
เพื่อนมีข้อสงสัยได้บ้างไม่
บ้างและบางจุดไม่ชัดเจน 

5.ช้ินงานมีความสมบูรณ์ตรง
ตามจุดประสงค์ 

ช้ินงานตรงตาม
จุดประสงค์สมบูรณ์
ละเอียดชัดเจน 

ช้ินงานตรงตาม
จุดประสงค์ไม่ค่อย
ชัดเจนบางจุด 

ช้ินงานบางจุดไม่ตรงตาม
จุดประสงค์บางจุดไม่
ค่อยชัดเจน 

รวมคะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

แบบบันทึกกิจกรรมชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) 
และการพัฒนาบทเรยีนร่วมกัน (Lesson  Study : LS ) ครั้งที่  1 

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร ์จ.สุรินทร์ 
 

                                              ช่ือกลุ่ม ลีลาวดี 
ครัง้ท่ี 1  เวลา ..................... วนัเดือนปี  8/9/65 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2565  

 
บทบาทในกิจกรรมคร้ังนี้     ลายมือชื่อ 
[/  ] Model Teacher/ (ช่ือ-สกุล)      นายธนกร  แก้วพินึก  
[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นายพีรเดช  เลิศงาม  
[/  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นายนัฐภาคย์  บ ารุง  
[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 น.ส.สุรีรัตน์  ฉัตรทอง  

[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 น.ส.ปริญาภรณ์  ดาศรี  

[ / ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                 นางจิตรา  สุขคุ้ม  

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)                   

[  ] Buddy   (ช่ือ-สกุล)  

[ / ] Mentor  (ช่ือ-สกุล)                 นายโกวิทย์  ชัยทัพ  

[ / ] Expert   (ช่ือ-สกุล)                  นางนิรมล  ทองปน          

[ / ] Administrator (ช่ือ-สกุล)           นายรุ่งราวีจ าปาดี        

 
ขั้นตอนกิจกรรม 
1. ประเด็นสนทนา/ประเด็นปัญหา 
   - ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน 
    - การเลือกใช้ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
    - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    - ออกแบบวิธีวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย 
2. สาเหตุของประเด็นปัญหา 
    - เสนอแนะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู/้เทคนิคการเรียนรู้ 
    - เสนอแนะการเลือกส่ือท่ีใช้ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจ 
    - เสนอแนะเกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
    - เสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 



 

 

บันทึกการสนทนา  PLC คร้ังที่ 1 
 

ชื่อผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดร่วม /แนวปฏิบัติร่วมกัน 

นายพีรเดช  เลิศงาม 

 

 

 

 

-เป็นกิจกรรมท่ีดี  
-ควรเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่าง
ท่ัวถึง 

- เป็นกิจกรรมท่ีดี 

-ควรมีเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
-ออกแบบการวัดผลให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ 

- ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีน่าสนใจมาก
ขึ้น 

-การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

-ให้แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ถูกต้องสมบูรณ์ท่ีสุดตามท่ีสมาชิก
ใหข้้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนัฐภาค  บ ารุง - ควรมีเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
- ออกแบบการวัดผลให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู ้
 

น.ส.สุรีรัตน์  ฉัตรทอง - กิจกรรมน้อยเกินไป 
- ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากขึ้น 
 

น.ส.ปริญาภรณ์  ดาศรี - เป็นกิจกรรมท่ีดี 
- ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

นายโกวิทย์  ชัยทัพ - การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

นางจิตรา  สุขคุ้ม 

- การท าแผนต้องท าให้ถูกต้องตามแบบท่ี
ก าหนดให้ 
- การวัดผลประเมินผลต้องครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ท้ัง 3 ด้าน 

นางนิรมล  ทองปน         - ช่ืนชมโมเดลทุกคนท่ีช่วยกันคิด
ท าแผนบูรณาการณ์เรื่องข้าว
อินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

- ให้แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ท่ีสุดตามท่ี
สมาชิกให้ข้อเสนอแนะ 

         
 



 

 

 
สรุปผลการจัดกิจกรรม PLC  

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) PLC 

 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
การจัดท าแผนจักการเรียนรู้บูรณาการณ์ 8 กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 
กิจกรรมที่ท า 
ประชุม รับฟัง ข้อเสนอแนะจากเพื่อนครูในกลุ่ม PLC เพื่อจัดท าแผนจักการเรียนรู้บูรณาการณ์ 8 
กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 
ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
ได้แผนจักการเรียนรู้บูรณาการณ์ 8 กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ท่ีพร้อมน าไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
การน าไปใช ้
น าแผนจักการเรียนรู้บูรณาการณ์ 8 กลุ่มสาระ เรื่องข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับนักเรียนช้ันม.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบก่อนรับรอง       
[   ]  ถูกต้องครบถ้วน ควรรับรองผลการด าเนินการ  จ านวน ....... ช่ัวโมง    [  ]  ไม่รับรอง  
               
              ลงช่ือ........................................                                 ลงช่ือ.........................................                   
                    (.นายโกวิทย์  ชัยทัพ)                                             (นางนิรมล   ทองปน)       
                      ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
          [   ] รับรองผลการด าเนินการ จ านวน ....... ช่ัวโมง                     [  ]  ไม่รับรอง                

      ความคิดเห็น ......................................................................................................................       
                      .......................................................................................................................                                  

                  ลงช่ือ..................................................                                                                
                              (นายรุ่งราวี   จ าปาดี)                           
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 
 



 

 

 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้  ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.1/3 อธิบายความเป็นมา หลักการ และความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงต่อสังคมไทย 
2. สาระส าคัญ 
 การเข้าใจและเข้าถึงความจ าเป็นและคุณค่าของความพอเพียงอย่างแท้จริง หัวใจพอเพียงก็จะเกิดขึ้น
ในตัว และหัวใจของเราทุกคน 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้  (K)  
       อธิบายหลักการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ด้านทักษะกระบวนการ (S)  
      ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

                 1) มีวินัยในการปฏิบัติกิจกรรมและส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด          
                 2) ใฝ่เรียนรู้ต้ังใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
                 3) มุ่งมั่นในการท าแบบบันทึกกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    

      1) ความสามารถในการส่ือสาร (การส่ือสารด้วยภาษา)  
      2) ความสามารถในการคิด (การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
      3) ความสามารถในการแก้ปัญหา (การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้) 
      4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน) 
      5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

5. หลักฐานการเรียนรู้   
  1) ช้ินงานท่ี 1  : แผนผังความคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ช้ินงานท่ี 2  : กิจกรรม  Think-Pair-Share  
  2) ภาระงาน  : นักเรียนท าแผนผังความคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
หน่วยการเรียนรู้ ข้าวอินทรีย์วิถีสุรินทร์พิทย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 

รายวิชา สังคมศึกษา    รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เร่ือง  ข้าวอินทรีย์กับวิถีพอเพียง 

ครูผู้สอน  นายธนกร  แก้วพินึก เวลา 60 นาที 



 

 

6. สาระการเรียนรู้  
  แนวทางประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนแบบ G PAS 5 Steps 
        7.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  10 นาที 
       1) นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความพอเพียง โดยใช้ค าถาม ดังนี้ 
                  Q1 : นักเรียนมีแนวทางท่ีจะสร้างความเข้าใจและเข้าถึงค าว่าพอเพียงอย่างไร   
                  Q2 : การเข้าถึงและเข้าใจหลักความพอเพียงส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือ 
                  Q3 : ความจ าเป็นของความพอเพียง มีความส าคัญอย่างไร 
    2) นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน จากใบความรู้และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม 
    3) ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย (โดยใช้เทคนิค Think-Pair-
Share)         Q4 : นักเรียนจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร                               
                 3.1 ขั้น Think ให้นักเรียนตอบค าถาม (คิดคนเดียว) Q๔ (๑ นาที) 
                 3.2 ข้ัน Pair ให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อนแลกเปล่ียนเรียนรู้การตอบค าถาม (คิดเป็นคู่) Q4 (2 นาที) 
                 3.3 ขั้น Share ให้ปรึกษากันภายในกลุ่ม (คิดเป็นกลุ่ม) ครูสุ่มนักเรียนเพื่อน าเสนอการตอบ
ค าถาม Q4 (2 นาที) 
 7.2  ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู้  45 นาที 
  1) นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อตัวเรา 
แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด  
   2) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน โดยคละเพศ และความสามารถของนักเรียนโดย
ใช้เทคนิค Group of 4  ดังนี้                     
               2.1 คุณอ านวย ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกงานภายในกลุ่ม  
     2.2 คุณรวบรวม ท าหน้าท่ีรวบรวมช้ินงานภายในกลุ่ม 
     2.3 คุณวางแผน ท าหน้าท่ีวางแผนงานภายในกลุ่ม  
     2.4 คุณน าเสนอ ท าหน้าท่ีน าเสนองานภายในกลุ่ม  
  3) ให้แต่ละกลุ่มสรุปแนวทางการน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
   4) นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของผลงาน หากพบข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
                 5) นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  
 7.3 ขั้นสรุปบทเรียน  5 นาที  
นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงท่ีเข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 การเข้าใจและเข้าถึงความจ าเป็นและคุณค่าของความพอเพียงอย่างแท้จริง หัวใจพอเพียงก็จะเกิดขึ้น
ในตัวและหัวใจของเราทุกคน 
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

8.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) ใบความรู้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
  2) ใบกิจกรรมแนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 



 

 

8.2 แหล่งเรียนรู้   
   1) ห้องเรียนพระพุทธศาสนา 
9. การวัดและประเมินผล 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นการวัด 
และประเมินผล 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

เกณฑ์การวัด 
และประเมินผล 

 1.  ด้านความรู้ (K) 
         สามารถอธิบายหลักการปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ได้ 

- ประเมินแผนผัง
ความคิด 
 

- แบบประเมินแผนผัง
ความคิด 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 61 ข้ึนไป 

2. ด้านทักษะกระบวนการ (S) 
     สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้   

- ประเมินทักษะ
กระบวนการ 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
     1) มีวินัย 
     2) ใฝ่เรียนรู้ 
     3) มุ่งมั่นในการท างาน 

- สังเกตคุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 
 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
     1) ความสามารถในการส่ือสาร 
     2) ความสามารถในการคิด 
     3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

      5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

- แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
  

- ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 



 

 

 

                                 ใบกิจกรรม  Think Pair Share 
                                   ********************** 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

ค าถาม “นักเรียนจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร ” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ข้ัน Think 

(คิดคนเดียว) 

ข้ัน Share 

ข้ัน Pair 

(น าเสนอ) 

(คิดเป็นคู่) 

ชื่อ.......................................................................................................ชั้น......................เลขที่................. 



 

 

 
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ……..  จ านวน  ……. คน 
1. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้ (K)  
    นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี.........จ านวน.........คน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

- นักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน.........................คนคิดเป็นร้อยละ………………………………………….. 
- ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน..................................คนคิดเป็นร้อยละ……………………………………..…… 

2. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพความส าเร็จของผลงาน (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์) 
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

3. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์)   
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (ระดับดี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์)   
ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ดี   จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  พอใช้           จ านวน....................คน 
ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง        จ านวน....................คน 

5. ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..… 
6. ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข 
……………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

(ลงช่ือ)................................ ครูผู้สอน 
                   ( นายธนกร  แก้วพินึก ) 
                       ผู้สอน 
 
 

 



 

 

ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น ดังนี้ 
 1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

      ดีมาก           ดี                        พอใช้    ควรปรับปรุง 
 2.   การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี  มีส่ือท่ีเหมาะสม 

        น าไปใช้ได้จริง      ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
 4.  ข้อเสนอแนะอื่น......................................................................................................................... 

ลงช่ือ………………………………… 
( นางสุกัญญา  ทองกลาง ) 

                                                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังนี้ 
 1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

       ดีมาก    ดี                       พอใช้   ควรปรับปรุง 
 2.   การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

       เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม    ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี  มีส่ือท่ีเหมาะสม 

        น าไปใช้ได้จริง         ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
 4.ข้อเสนอแนะอื่นๆ ...............................................................................................................................                                                                            

    ลงช่ือ............................. 
                                                     ( นางนิรมล   ทองปน ) 
                                                                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

  
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็น  ดังนี้ 
 1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

       ดีมาก              ดี                       พอใช้   ควรปรับปรุง 
 2.   การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดย 

         เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม   ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป 

 3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี  มีส่ือท่ีเหมาะสม 
         น าไปใช้ได้จริง          ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอื่น.................................................................................................................................                                        
                                                               ลงช่ือ..............................................  

                             ( นายรุ่งราวี  จ าปาดี ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรนิทร์พิทยาคม 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

 

แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 

รายวิชา  ………………………………….. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
     ค าช้ีแจง   ครูประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน และให้คะแนนตามประเด็นท่ีก าหนด 

 เกณฑ์การประเมิน  การผ่านเกณฑ์การประเมินต้อง  ได้คะแนนระดับคุณภาพ  3 ข้ึนไป 
  

 
 

         เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ     
                          

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เลข
ที่ 

 
 

 
ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมทีพ่ึง
ประสงค ์

 
รวม 

 

สรุปผล 
การประเมิน 

7 คะแนนขึน้ไป 
ผ่านเกณฑ ์มีว

ินัย
 

ใฝ
่เรีย

นร
ู้ 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา

รท
 าง

าน
 

4 4 4 12 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
11        
11        
12        
13        
14        

ช่วงคะแนน ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

10 - 12 4 ดีมาก 
7 - 9 3 ดี 

 4 -  6  2 พอใช้ 
1 - 3  1 ปรับปรุง 

          ลงช่ือ.............................ครูผู้สอน 
    (…………………………….) 

    ครู……………………….. 
 



 

 

 
 
 

          เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    
 
 
 
 
 
 
 

รายการสังเกต 
ระดับคุณภาพ 

1 (ดีมาก) 2 (ดี) 1 (พอใช)้ 
1. มีวินัย 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  ตรงต่อ
เวลา  รับผิดชอบในการ
ท างาน  ต้ังใจเรียน  และ
ท างานเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  ตรงต่อ
เวลา  รับผิดชอบในการ
ท างาน  ต้ังใจเรียน  และ
ท างานไม่เป็นระเบียบ 

ปฏิบัติตามข้อตกลง  ไม่
ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบใน
การท างาน  ไม่ต้ังใจเรียน  
และท างานไม่เป็นระเบียบ 

2. ใฝ่เรียนรู้ 
เข้าเรียนทุกครั้ง  ไม่คุยกัน 
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างต้ังใจ  บันทึกความรู้
จากส่ิงท่ีเรียนรู้  ซักถามเม่ือ
มีข้อสงสัย 

เข้าเรียนทุกครั้ง  ไม่คุยกัน  
ไม่ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ บันทึกความ รู้จากส่ิง
ท่ีเรียนรู้  ซักถามเม่ือมีข้อ
สงสัยบ้าง 

ขาดเรียนบ้าง   คุยกัน  ไม่
ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้บันทึกความรู้จากส่ิง
ท่ีเรียนรู้ ไม่กล้าซัก ถาม
เมื่อมีข้อสงสัย 

1. มุ่งม่ันในการ
ท างาน มีความต้ังใจและเอาใจใส่ต่อ

งานท่ีได้รับมอบหมาย  มี
ความรับผิดชอบ  มีความ
พยายามอดทนในการ
ท างานจนงานส าเร็จ 

มีความต้ังใจและเอาใจใส่ต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย  มี
ความรับผิดชอบ  มีความ
พยายาม  ไม่อดทนในการ
ท างาน 

ไม่เอาใจใส่ต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความรับผิด 
ชอบน้อย  ไม่มีความ
พยายาม  มีความอดทนใน
การท างานน้อย 



 

 

เกณฑ์การผ่าน 
    ผ่าน         ต้ังแต่ระดับคุณภาพดี  (3) ขึ้นไป 
    ไม่ผ่าน      ต่ ากว่าระดับคุณภาพดี (3) 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน     
 
 

 
  ค าช้ีแจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วกาเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน 
                 ได้คะแนนระดับคุณภาพ  3  ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ - สกุล  

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รส

ื่อส
าร

 
 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รคิ

ด 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รแ

ก้ป
ัญ

หา
 

   
   

   
รว

ม 
      

สรุปผล 
การประเมิน 
7 คะแนน 

ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

4 4 4 12 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 
10 - 12 4 ข้ันสูง 
7 - 9 3 สามารถ 
4 - 6 2 ก าลังพัฒนา 
1 - 3 1 เร่ิมต้น 

          ลงช่ือ.............................ครูผู้สอน 
    (นางนิรมล   ทองปน) 

    ครูช านาญการพิเศษ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
     
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

1 (เร่ิมต้น) 2 (ก าลังพัฒนา) 3 (สามารถ) 4 (ขั้นสูง) 
ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 
(การส่ือสารด้วย
ภาษา) 

ส่ือสารยังไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์  
ขาดใจความส าคัญ
หลายส่วน สร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้อื่น
ได้บ้าง 

ส่ือสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  
ใจความส าคัญ
ครบถ้วนเป็นส่วน
ใหญ่ สร้างความ
เข้าใจแก่ผู้อื่นเป็น
ส่วนใหญ่ 

ส่ือสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  
ใจความส าคัญ 
ครบถ้วนสมบูรณ์  
ใช้วิธีการส่ือสารท่ี
เหมาะสม  สร้าง 
ความเข้าใจแก่ผู้อื่น
ได้ดี 

ส่ือสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ใจความ
ส าคัญครบถ้วนสมบูรณ์ 
ใช้วิธีการส่ือสารท่ี
หลากหลายและเหมาะ 
สมสร้างความเข้าใจ
และสามารถโน้มน้าวใจ
แก่ผู้อื่นได้ดีเย่ียม 

ความสามารถ 
ในการคิด 
(การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์) 

อธิบายความสัมพันธ์
ความเกี่ยวข้อง ความ
เช่ือมโยง หรือความ
ขัดแย้งขององค์ประ 
กอบยอ่ยไม่ถูกต้อง 

อธิบายความสัมพันธ์
ความเกี่ยวข้อง ความ
เช่ือมโยง หรือความ
ขัดแย้งขององค์ประ 
กอบย่อยได้ถูกต้อง
บางส่วน 

อธิบายความ สัมพันธ์
ความเกี่ยวข้อง ความ
เช่ือมโยง หรือความ
ขัดแย้งของ
องค์ประกอบย่อยได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

อธิบายความสัมพันธ์
ความเกี่ยวข้อง  ความ 
เช่ือมโยง หรือความ
ขัดแย้งขององค์ประ 
กอบย่อยได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

ความสามารถ 
ในการ
แก้ปัญหา 
(การคิดขั้นสูง
และการเรียนรู้) 

แก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานด้วยความ คิดท่ี
แปลกใหม่ จาก
ของเดิมได้น้อย 
เปรียบเทียบแหล่ง 
ข้อมลูและข้อเท็จ 
จริงไม่ค่อยเหมาะ สม
ประเมินผลกระ ทบ
ของปัญหาด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสมได้
น้อยแก้ปัญหาและ
สะท้อนคิดถึงเนื้อหา
และกระบวนการ
เรียน รู้ท่ีได้จาก
วิธีการแก้ปัญหาของ
ตนเองได้ไม่ชัดเจน 

แก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานด้วยความ คิดท่ี
แปลกใหมห่รือพัฒนา 
ต่อยอดจากของเดิม
ได้เป็นส่วนใหญ่ 
เปรียบเทียบแหล่ง 
ข้อมูลและข้อเท็จจริง
ได้เหมาะสม ประเมิน 
ผลกระทบของปัญหา
ด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม แก้ปัญหา
และสะท้อนคิดถึง
เนื้อหาและกระบวน 
การเรียนรู้ท่ีได้จาก
วิธีการแก้ปัญหาของ
ตนเองได้ค่อนข้าง
ชัดเจน 

แก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานด้วยความคิดท่ี
แปลกใหม่ จากของ 
เดิมได้ชัดเจนเปรียบ 
เทียบแหล่งข้อมูล
และข้อเท็จจริงได้
อย่างเหมาะสม
ประเมินผลกระทบ
ของปัญหาด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสม
แก้ปัญหา และ
สะท้อนคิดถึงเนื้อหา
และกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีได้จากวิธีการ
แก้ปัญหาของตนเอง
ได้ชัดเจน 

แก้ปัญหา หรือพัฒนา
งานด้วยความคิดท่ี
แปลกใหม่ หรือพัฒนา
ต่อยอดจากของเดิมได้
อย่างชัด เจนและ
สร้างสรรค์เปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงได้อย่าง
เหมาะสม เช่ือถือได้
ประเมินผลกระทบของ
ปัญหาด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสมและหลาก 
หลาย สะท้อนคิดถึง
เนื้อหาและกระบวน 
การเรียนรู้ท่ีได้จาก
วิธีการแก้ปัญหาของ
ตนเองได้อย่างชัดเจน 



 

 

 
แบบประเมินผังมโนทัศน์ 

 
 

   รายวิชา  ……………………………………………….. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
   เกณฑ์การประเมิน  การผ่านเกณฑ์การประเมินต้อง  ได้คะแนนระดับคุณภาพ  3 ขึ้นไป 
   ค าช้ีแจง  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วบันทึกคะแนนลงในช่องพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์   
                ท่ีนักเรียนปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ระดับ  4   หมายถึง    แสดงพฤติกรรมให้เห็นมากท่ีสุด 
  ระดับ 3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นมาก 
  ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นปานกลาง 
  ระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นน้อย 

 

 
 
             ลงช่ือ............................. .......ครูผู้สอน  
                    (…………………………………( 
                  ต าแหน่ง........................... 
 
 
 

 
 

กลุ่ม
ท่ี 
 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

   
   

   
  

รว
ม  

 
 

สรุปผล 
การประเมิน
12 คะแนน

ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

 

กา
รต

อบ
ค า

ถา
ม 

คว
าม

คิด
ริเริ่

มส
ร้า

งส
รร

ค์ 

คว
าม

สะ
อา

ดส
วย

งา
ม 

สร
ุปเ

นื้อ
หา

ตร
งป

ระ
เด

็น 

กา
รน

 าเ
สน

อผ
ลง

าน
 

4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผ่าน 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
          

เกณฑ์การผ่าน 
    ผ่าน         ต้ังแต่ระดับคุณภาพดี  (3) ขึ้นไป 
    ไม่ผ่าน      ต่ ากว่าระดับคุณภาพดี (3) 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
1 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 
17 - 20 ดีมาก 4 
12- 16 ดี 3 
6 - 11 พอใช้ 2 
 1 - 5 ปรับปรุง 1 

 



 

 

 

เกณฑ์การประเมินผงัมโนทัศน ์
 

 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

1 (เร่ิมต้น) 2 (ก าลังพัฒนา) 3 (สามารถ) 4 (ขั้นสูง) 
การตอบค าถาม ไม่ตอบค าถาม 

หรือตอบไม่ตรง
ประเด็น     

ตอบค าถามไม่ถูกต้อง 
ไม่ครอบคลุมเนื้อหา  
ไม่ตรงประเด็น     

ตอบค าถามถูกต้อง
บางส่วน ยังไม่ครอบ 
คลุมเนื้อหา        

ตอบค าถามได้ถูกต้อง  
ครอบคลุมเนื้อหา  
 ตรงประเด็น 

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

ไม่วาดภาพ หรือ
วาดภาพยังไม่
ถูกต้องไม่เหมาะสม   

วาดภาพได้พอใช้  ยัง
ไม่ถูกต้อง  ไม่มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์    

วาดภาพได้ถูกต้อง  
เหมาะสม  ไม่มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

วาดภาพได้ถูกต้อง 
สวยงาม เหมาะสม  
 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ความสะอาด
สวยงาม 

ใบกิจกรรมไม่
สะอาด ไม่น่าอ่าน  
ไม่มีรอยลบแต่รอย
ขีดเขียนหลายท่ี 

ใบกิจกรรมไม่สะอาด 
ไม่น่าอ่าน  มีรอยลบ
หรือรอยขีดเขียน
หลายท่ี 

ใบกิจกรรมสะอาด
เรียบร้อย น่าอ่าน แต่
มีรอยลบหรือรอยขีด
เขียน 1-2 ท่ี 

ใบกิจกรรมสะอาด
เรียบร้อย น่าอ่าน  
ไม่มีรอยลบหรือรอย
ขีดเขียน 

สรุปเนื้อหาตรง
ประเด็น 

 

สรุปเนื้อหาไม่
ชัดเจน  ประเด็น
ส าคัญไม่ครบถ้วน 

สรุปเนื้อหาไม่ยึดตาม
จุดประสงค์  บันทึก
ไม่ชัดเจน  ประเด็น
ไม่ครบถ้วน   

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตามจุดประสงค์  มี
ประเด็นส าคัญ
บางส่วนยังไม่ชัดเจน  

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตามจุดประสงค์   
บันทึกชัดเจน มีประ 
เด็นส าคัญครบถ้วน   

การน าเสนอ
ผลงาน 

การน าเสนอไม่
น่าสนใจ ควร
ปรับปรุง 

การน าเสนอพอใช้  
การใช้ภาษายังไม่
ชัดเจน   

การน าเสนอดี แต่ยัง
ไม่ชัดเจน  การใช้
ภาษาไม่น่าสนใจ       

การน าเสนอดีมาก 
น่าสนใจ  ใช้ภาษา
เหมาะสม  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
               แบบประเมินกิจกรรม  Think Pair Share 

 

         รายวิชา  ............................................. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
  เกณฑ์การประเมิน  การผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนน 6 คะแนนข้ึนไป 
         ค าช้ีแจง  จงกรอกคะแนนลงในช่องคะแนนท่ีนักเรียนท าได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เลข    
 ที่ 

 
 

ชือ่ - สกุล  Th
in

k 

Pa
ir 

Sh
ar

e 

รว
ม       

ผลการประเมิน 
6 คะแนนขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ 
3 1 3 9 ผ่าน ไม่ผ่าน 

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 
8 - 9 3 ดีมาก 
6 - 7 2 ดี 
1 - 5 1 พอใช้ 

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

ครูช านาญการพิเศษ 



 

 

 
            เกณฑ์การประเมินกิจกรรม  Think Pair Share  
 
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

1 (ดีมาก) 2 (ดี) 1 (พอใช)้ 

Think 

 

บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง 
ตรงประเด็น และส่ือสาร
เข้าใจง่าย 
 

บันทึกข้อมูลวกวน ไม่ค่อย
ตรงประเด็น เข้าใจยาก 

บันทึกข้อมูลคลาดเคล่ือน
ไม่ตรงประเด็น เข้าใจยาก 

 
Pair 

 

 

ส่ือสารข้อมูลได้ถูกต้อง 
เข้าใจง่าย และมีวิธีการ
ส่ือสารท่ีน่าสนใจ 
 

ส่ือสารข้อมูลวกวนไม่ค่อย
ตรงประเด็น ส่ือสารไม่
น่าสนใจ  

ส่ือสารคลาดเคล่ือนไม่ตรง
ประเด็น เข้าใจยาก  
ส่ือสารไม่น่าสนใจ 

 
Share 

 

 

ส่ือสารข้อมูลได้ถูกต้อง 
เข้าใจง่าย และมีวิธีการ
ส่ือสารท่ีน่าสนใจ 
 

ส่ือสารข้อมูลวกวน ไม่ค่อย
ตรงประเด็น เข้าใจยาก 
ส่ือสารไม่น่าสนใจ 

ส่ือสารคลาดเคล่ือนไม่ตรง
ประเด็น เข้าใจยาก  
ส่ือสารไม่น่าสนใจ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม 

 
          
   เกณฑ์การประเมิน  การผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนน 6 คะแนนข้ึนไป  
      

คะแนน  /ความหมาย  เกณฑ์การประเมิน 
2  :  ดีมาก  ถูกต้องท้ังหมด  ส่ือความหมายได้ดี ให้เหตุผลชัดเจน 
1  :  ดี  ผิดพลาดบ้าง  ให้เหตุผลไม่ชัดเจน 
0  :  ปรับปรุง  ตอบไม่ตรงประเด็น  

 
  

  สรุปผลการประเมินใบกิจกรรม จ านวน  10 ข้อ  รวม  20  คะแนน 
  จ านวนข้อท่ีเขียนตอบถูก........6.......ข้อ      คะแนน  12   ขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์ 
  จ านวนข้อท่ีเขียนตอบถูกต่ ากว่า.....6.....ข้อ  คะแนนต่ ากว่า  12   ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

               เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับ

คุณภาพ 

แปลผล 

 10- 12 4 ดีมาก 
8 - 9 3 ดี 
6 - 7 2 พอใช้ 

1 - 5  1    ปรับปรุง 
 

 
 

แบบสังเกตทักษะกระบวนการกลุ่ม 
 
    รายวิชา  …………………………………………. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 เกณฑ์การประเมิน  การผ่านเกณฑ์การประเมินต้อง  ได้คะแนนระดับคุณภาพ  3 ข้ึนไป 
        ค าช้ีแจง จงกาเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติ  ดังนี ้
   ระดับ 4     หมายถึง   แสดงพฤติกรรมให้เห็นมากท่ีสุด 
   ระดับ 3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นมาก 
   ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นปานกลาง 
   ระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นน้อย 
  

 
 

 
 

 
            
 

 
 
 
 

 

 

 

 

กลุ่ม
ท่ี 

        พฤติกรรม 
 

       คะแนน 
ร่วมคิดรว่ม
วางแผนการ

ท างาน 

รับผิดชอบ
งานท่ีได้รับ
มอบหมาย  

ความสมบูรณ ์
ของผลงาน  

 
รวม 
12 

ผลการ
ประเมิน 

8คะแนนขึ้นไป  

ชื่อ - สกุล  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
1                 

                

                

                
 
2 

                

                

                

                
 
3 

                

                

                

4 

                

                

                

ลงช่ือ...............................ผู้ประเมิน 
(………………………………………………..) 

ครูช านาญการพิเศษ 



 

 

เกณฑ์การสังเกตทักษะกระบวนการกลุ่ม 
 

รายการสังเกต 
ระดับคุณภาพ 
1 (ปรับปรุง) 2 (พอใช)้ 1 (ดี) 4 (ดีมาก) 

1. ร่วมคิดร่วม
วางแผนการ
ท างาน 

ไม่มีการวาง
แผนการท างาน 
และไม่มีการแบ่ง
หน้าท่ีสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

มีการวางแผนการ
ท างานแต่ไม่เป็น
ระบบ  แบ่ง
หน้าท่ีสมาชิก
ภายในกลุ่มไม่
ชัดเจน  

มีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็น
ระบบ  แบ่ง
หน้าท่ีสมาชิก
ภายในกลุ่มไม่
ชัดเจน  

มีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็น
ระบบ  แบ่ง
หน้าท่ีสมาชิก
ภายในกลุ่ม
ชัดเจน 

2. รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

สมาชิกไม่มีความ
รับผิดชอบ ไม่
ช่วยกันท างานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
ท าให้งานไม่เสร็จ
ตามเวลาท่ี
ก าหนด 

สมาชิกส่วนใหญ่
ไม่ช่วยกันท างาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 
ท าให้งานเสร็จ  
แต่ไม่สมบูรณ์  
ทันเวลา 

สมาชิกส่วนใหญ่
ช่วยกันท างานท่ี
ได้รับมอบหมาย
ท าให้งานเสร็จ  
สมบูรณ์  ทันเวลา 

สมาชิกทุกคน
ช่วยกันท างานท่ี
ได้รับมอบหมาย
ท าให้งานเสร็จ  
สมบูรณ์  ทันเวลา 

1. ความสมบูรณ์
ของผลงาน 

ผลงานไม่สมบูรณ์ 
และไม่สอดคล้อง
กับเรื่องท่ีก าหนด 

ผลงานไม่ค่อย
สมบูรณ์ ขาด
ความสวยงาม
และ ไม่สอดคล้อง
กับเรื่องท่ีก าหนด 

ผลงานไม่ค่อย
สมบูรณ์ สวยงาม
สอดคล้องกับเรื่อง
ท่ีก าหนดบางส่วน 

ผลงานสมบูรณ์ 
สวยงามและ
สอดคล้องกับเรื่อง
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 

5 5 ดีเย่ียม 
4 4 ดีมาก 
3 3 ดี 
2 2 พอใช้ 
1 1 ปรับปรุง 

 

 
 

               แบบประเมินกิจกรรม  Exit  Ticket 
 

 

        รายวิชา  ......................................................... ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 5256  
 เกณฑ์การประเมิน  การผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนร้อยละ  60  ขึ้นไป   
        ค าช้ีแจง  จงกรอกคะแนนลงในช่องคะแนนท่ีนักเรียนท าได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เลข    
 ท่ี 

 
 

ชื่อ-สกุล 

 
คะแนน รว

ม  
 

ผลการประเมิน 
3 คะแนนขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ 

5 4 3 2 1 5 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

11          

11          

12          

13          

14          

ลงช่ือ...............................ผู้ประเมิน 
(..........................................) 
ครู..................................... 



 

 
 

เกณฑ์การประเมินกิจกรรม Exit  Tickets 
 
   

คะแนน  /
ความหมาย 

เกณฑ์การประเมิน Exit  Tickets 

5  :  ดีเย่ียม ตอบถูกต้อง ส่ือความหมายตรงประเด็น ให้เหตุผลชัดเจน 
4  :  ดีมาก ตอบถูกต้อง ส่ือความหมายตรงประเด็น เหตุผลยังไม่ชัดเจน 
3  :  ดี ตอบถูกต้อง ส่ือความหมายและให้เหตุผลยังไม่ชัดเจน   
2  :  พอใช้ ตอบไม่ตรงประเด็น  ส่ือความหมายและให้เหตุผลไม่ชัดเจน     
1  :  ปรับปรุง ตอบไม่ตรงประเด็น ส่ือความหมายไม่ถูกต้อง    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




