
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ในกรอบเนื้อหาที่ 5 การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Working Together 
for a Sustainable Future)  

 ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ว13101 วิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6      เวลา 8 ชั่วโมง 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด 

ว 2.1 ป.6/1 ส ารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ 
ว 2.1 ป.6/2 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร 
ว 2.1 ป.6/3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีวิตของสิ่งชีวิตกับสภาพแวดล้อม

ในท้องถิ่น 
 มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศและโลก น าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน 
  ตัวช้ีวัด 

ว 2.2 ป.6/1 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิต 

ว 2.2 ป.6/2 วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ว 2.2 ป.6/3 อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติและ 

โดยมนุษย ์
ว 2.2 ป.6/4 อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ว 2.2 ป.6/5 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 



  ว 8.1 ป 6/1 ตั้งค าถามเก่ียวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษา ตามที่ก าหนดให้และ
ตามความสนใจ 

ว 8.1 ป 6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า คาดการณ์ สิ่งที่จะพบ
จากการส ารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ป 6/3 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ 
น าเสนอผลและข้อสรุป 

ว 8.1 ป 6/5 สร้างค าถามใหม่เพ่ือการส ารวจ ตรวจสอบต่อไป 
ว 8.1 ป 6/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

  ว 8.1 ป 6/7 บันทึกและอธิบายผลการส ารวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตุผล และมีประจักษ์
พยานอ้างอิง 

ว 8.1 ป 6/8 น าเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและ
ผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

ผลการเรียนรู้อาเซียน     
      - การกระท าของเราในแต่ละวันสามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคตได้ 
3. สาระส าคัญ 
 การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ  มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในรูปแบบของห่วงโซ่
อาหารและสายใยอาหาร แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของสิ่งแวดล้อมและแนวคิด ส่งเสริมการค้นพบ  
การแก้ปัญหาร่วมกัน และร่วมกันสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  4.1.1 กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่ใน   
   ลักษณะของแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์ และแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อน 
 4.1.2 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหาร และสายใยอาหาร ท าให้เกิด  
การถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค 
 4.1.3 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแต่ละแหล่งที่อยู่จะมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตในแหล่ง
ที่อยู่นั้น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพ่ือหาอาหารและมีชีวิตอยู่รอด 
 4.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
 4.1.5 การเพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้มากขึ้น เป็นผลท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 
 4.1.6 ภัยพิบัติจากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ ท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเป็นผล  
ท าให้พืชและสัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์ 



 4.1.7 การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการปลูกต้นไม้  
เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการแนวทางหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1.7 ร่วมจัดท าโครงการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / อาเซียน 
    4.2.1 การตัดสินใจของแต่ละบุคคลมีผลต่อสิ่งแวดล้อม  
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2 ความสามารถในการคิด 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 6.2 มุ่งม่ันในการท างาน 
 6.3 มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  7.1 ชิ้นงาน / ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   7.1.1 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ของนักเรียนที่อาศัยอยู่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ปัญหา เสนอแนวทางการแก้ปัญหาและการป้องกัน หรือ
พัฒนา 

 7.1.2 ศึกษาค้นคว้า เรื่อง ความหมายของระบบนิเวศและองค์ประกอบของระบบนิเวศ 
 7.1.3 สืบค้นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน 
  7.1.4 สืบค้น อภิปราย เรื่อง ผลของการเพ่ิมขึ้นของประชากรที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน 

7.2 ชิ้นงาน / ภาระงานรวบยอด 
7.2.1 ป้ายนิเทศ แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
7.2.2 บันทึกกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
7.2.3 แผนผังความคิด เรื่อง ผลของการเพ่ิมขึ้นของประชากรที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน 
7.2.4 แบบประเมินประจ าหน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

8. การวัดและประเมินผล 
- การประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการแสวงหาแหล่งข้อมูลของนักเรียน 
- การประเมินการน าเสนอป้ายนิเทศ 
- การประเมินการบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 



เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการแสวงหาแหล่งข้อมูลของนักเรียน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 
(10-9 คะแนน) 

2 
(8-7 คะแนน) 

1 
(6 คะแนน) 

1. การวางแผนค้นคว้า
แหล่งข้อมูล 

มีการวางแผนที่จะค้นคว้า
และปฏิบตัิตามแผนและหา
ข้อมูลมากกว่า 3 แหล่งขึ้นไป 
และได้ข้อมูลตรงตามที่
ต้องการ 

มีการวางแผนที่จะค้นคว้า
และปฏิบตัิตามแผนและหา
ข้อมูล 2-3 แหล่งขึ้นไป และ
ได้ข้อมลูตรงตามที่ต้องการ 

มีการวางแผนที่จะค้นคว้า
และปฏิบัติตามแผนและหา
ข้อมูลเพียงแหล่งเดียว และ
ได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ที่เป็นระเบยีบ ครบถ้วนตาม
แผนที่ก าหนด 

มีการเก็บรวบรวมข้อมลูที่
เป็นระเบียบ  ไม่ครบถ้วน
ตามแผนที่ก าหนด 

มีการ เก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่ครบถ้วน
ตามแผนที่ก าหนด 

3. การจัดกระท าข้อมูล มีการจัดกระท าข้อมลู 
อย่างเป็นระบบ แยกแยะ
ข้อมูลและเรยีงล าดับข้อมลู
อย่างถูกต้องชัดเจน 

มีการจัดกระท าข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ แตไ่ม่แยกแยะ
ข้อมูลและเรยีงล าดับ 

มี ก า ร จั ด ก ร ะ ท า ข้ อ มู ล 
แต่ไม่เป็นระบบ 

4. การน าเสนอข้อมลู เสนอข้อมูลด้วยแบบน าเสนอ 
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง กะทัดรัด 
ชัดเจนและสื่อความหมาย 

เสนอข้อมูลด้วยแบบน าเสนอ
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง แตส่ื่อ
ความหมายไม่ ชัดเจน 

เสนอข้อมูลที่ถูกต้องบางส่วน
และสื่อความหมายไม่ชัดเจน 

5. การสรุปผล สรุปผลได้อย่างถูกต้อง 
กระชับ และชัดเจน มีเหตุผล
ที่อ้างอิงจากการสืบค้นได ้

สรุปผลได้อย่างถูกต้อง 
บางส่วน มีเหตผุลที่อ้างอิง
จากการสืบค้นได ้

สรุ ปผ ล ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
บางส่วน ไม่มีเหตุผลที่อ้างอิง
จากการสืบค้นได้ 

6. การเขียนรายงาน เขียนรายงานละเอียดถูกต้อง
ตรงตามจุดประสงค ์

เขียนรายงานละเอียดถูกต้อง
ตรงตามจุดประสงค์บางส่วน 

เขี ยนรายงานโดยถูกต้ อง
บางส่วนได้ แต่ ไม่ตรงตาม
จุดประสงค์ 

 
เกณฑ์การประเมินการจัดกระท าและน าเสนอป้ายนิเทศ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 

(10-9 คะแนน) 
2 

(8-7 คะแนน) 
1 

(6 คะแนน) 
การจัดกระท าและน าเสนอ 
ป้ายนิเทศ 

จัดกระท าป้ายนิเทศอย่างเป็น
ระบบและน าเสนอเนื้อหา
ถูกต้อง สื่อสารด้วยการพูด  
ตอบค าถามถูกต้อง 

จัดกระท าป้ายนิเทศอย่างเป็น
ระบบและน าเสนอเนื้อหา
ถูกต้อง สื่อสารด้วยการอ่าน
ประกอบพูด  ตอบค าถาม 
ผิด 1 ข้อ 

จัดกระท าป้ายนิเทศ 
อย่างเป็นระบบและน าเสนอ
เนื้อหาถูกต้อง สื่อสาร 
ด้วยการอ่าน ตอบค าถาม 
ผิดมากกว่า 1 ข้อ 

 
 



เกณฑ์การประเมินการบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 
(10-9 คะแนน) 

2 
(8-7 คะแนน) 

1 
(6 คะแนน) 

การจัดกระท าบันทึกกิจกรรม 
สาธารณะประโยชน์แก้ไข 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

การกระท าเป็นระบบ มีการ
วางแผน และเป็นไปตามแผน 
อย่างสม่ าเสมอ 

การกระท าเป็นระบบ มีการ
วางแผน และเป็นไปตามแผน   
แต่ไมส่ม่ าเสมอ 

การกระท าไม่เป็นระบบ 
ไม่มีการวางแผน และ 
ไม่เป็นไปตามแผน    

 
เกณฑ์การประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการจัดกระท าและน าเสนอผังความคิด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 
(10-9 คะแนน) 

2 
(8-7 คะแนน) 

1 
(6 คะแนน) 

การจัดกระท าและน าเสนอ
ผังความคิด 

จัดกระท าผังความคดิ 
อย่างเป็นระบบและน าเสนอ
เนื้อหาถูกต้อง สื่อสารด้วย
การพูด  ตอบค าถามถูกต้อง 

จัดกระท าผังความคดิ 
อย่างเป็นระบบและน าเสนอ
เนื้อหาถูกต้อง สื่อสารด้วย
การอ่านประกอบพูด   
ตอบค าถามผดิ 1 ข้อ 

จัดกระท าผังความคดิ 
อย่างเป็นระบบและน าเสนอ
เนื้อหาถูกต้อง สื่อสาร 
ด้วยการอ่าน  ตอบค าถาม
ผิดมากกว่า 1 ข้อ 

 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ครูมอบหมายงานให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ส ารวจสิ่งแวดล้อมในชุมชนของฉัน ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
-  ลักษณะสภาพแวดล้อม อากาศ และภูมิศาสตร์ที่นักเรียนอาศัยอยู่   
-  ชื่อ ชนิด หรือประเภทของสัตว์และต้นไม้ที่พบได้เป็นส่วนใหญ่ 
-  ให้นักเรียนสรุปความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
-  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อชุมชนของนักเรียนน าเสนอในรูปเล่มรายงาน 

  9.2 นักเรียนที่มีลักษณะปัญหาของสิ่งแวดล้อมในลักษณะเดียวกันร่วมกลุ่มกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิด อภิปรายเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา น าเสนอเป็นป้ายนิเทศ 
  9.3 นักเรียนศึกษา ค้นคว้า ความหมายของระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ ห่วงโซสายใย
อาหาร บันทึกในใบงานที่มอบหมายให้ 

9.4 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 -  ลักษณะสภาพแวดล้อม อากาศ และภูมิศาสตร์ของโรงเรียน   
 - ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน 
 - ปัญหา สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

9.5 นักเรียนรวมกลุ่ม จัดท าโครงการมือน้อยรักษ์โรงเรียนเพ่ือช่วยเหลือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน บันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรม 



  9.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาโดยมีค าถามที่ว่า ความเหมือนและความต่างของทรัพยากร 
ธรรมชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน 
  9.7 นักเรียนรวมกลุ่ม สืบค้นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในกลุ่มประเทศ อาเซียนจัดท าเป็น
รายงาน 
  9.8 นักเรียนสืบค้นอภิปรายเรื่องผลของการเพิ่มข้ึนของประชากรที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และการป้องกัน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนน าเสนอในรูปแผนผังความคิด 
10. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 10.1 ห้องสมุด  
 10.2 อินเทอร์เน็ต 
 10.3 แหล่งชุมชน 
 10.4 หนังสือเรียน 

10.5 ใบงาน เรื่อง ความหมายของระบบนิเวศ และองค์ประกอบของระบบนิเวศ  

 ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ส16101  สังคมศึกษา 6           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                             ภาคเรียนที่ 1 เวลา 4 ชั่วโมง  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตท่ียั่งยืน 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  

มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   
   ตัวช้ีวัด 
 ส 5.1 ป.6/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
ประเทศ 
          ผลการเรียนรู ้(ASEAN Curriculum Sourcebook)  

ทุกคนมีบทบาทในการความช่วยเหลือยามที่เกิดภัยพิบัติ 
3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 -  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศอาเซียน  
 -  ความร่วมมือในการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติของประชาชนในอาเซียน 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



     4.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ เช่น 
อุทกภัยแผ่นดินไหว และภูมิลักษณ์ที่มีต่อสังคมของประเทศ 

4.2 สาระการเรียนรู้ (ASEAN Curriculum Sourcebook)  
     4.2.1 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศอาเซียน 

                4.2.2 ความร่วมมือในการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติของประชาชนในอาเซียน 
5.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการคิด 
5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 6.2 มุ่งม่ันในการท างาน 
 6.3 มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
          7.1 ใบความรู้/ใบงาน  

7.2 จัดท าป้ายนิเทศ 
7.3 ผังมโนทัศน์ 
7.4 จัดท าป้ายนิเทศ 

8.การวัดและประเมินผล 
8.1 การวัดและประเมินผล 
     8.1.1 การสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
     8.1.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                    
     8.1.3 การทดสอบหลังเรียน การท างานร่วมกันเพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน 
     8.1.4 การประเมินการท าป้ายนิเทศ 
     8.1.5 การประเมินผังมโนทัศน์ 
8.2 เครื่องมือ 
     8.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
     8.2.2 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     8.2.3 แบบทดสอบหลังเรียน การท างานร่วมกันเพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน 
     8.2.4 แบบประเมินการท าป้ายนิเทศ 
     8.2.5 แบบประเมินผังมโนทัศน์ 
 



8.3 เกณฑ์การประเมิน 
                8.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

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

     8.3.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

      8.3.3 การประเมินการท าป้ายนิเทศ 
 16 - 20  คะแนน     อยู่ในเกณฑ์ดีมาก       แสดงว่า   ผ่าน  
                      11 – 15  คะแนน    อยู่ในเกณฑ์ดี           แสดงว่า   ผ่าน  
                     6 – 10  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์พอใช้       แสดงว่า   ผ่าน 
                    1 – 5   คะแนน       อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง    แสดงว่า  ไม่ผ่าน 

      8.3.4 การประเมินผังมโนทัศน์ 
 16 - 20  คะแนน     อยู่ในเกณฑ์ดีมาก       แสดงว่า   ผ่าน  
                      11 – 15  คะแนน    อยู่ในเกณฑ์ดี           แสดงว่า   ผ่าน  
                     6 – 10  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์พอใช้       แสดงว่า   ผ่าน 
                    1 – 5   คะแนน       อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง    แสดงว่า  ไม่ผ่าน 
9. กิจกรรมการเรียนรู้   

9.1 นักเรียนดูรูปภาพเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในประเทศ
ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

9.2 นักเรียนชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น 
 -  ปรากฏการณ์น้ าท่วม หรืออุทกภัย 
 -  ปรากฏการณ์พายุพัดรุนแรง หรือวาตภัย 
 -  ปรากฏการณ์ดินโคลนถล่ม 

     - ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว 
                - ปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิด 

     - ปรากฏการณ์คลื่นน้ าขนาดใหญ่ซัดเข้าถล่มชายฝั่ง หรือสึนามิ 
แล้วสรุปองค์ความรู้จากการชมวีดิทัศน์เป็นผังมโนทัศน์ 



9.3 นักเรียนแต่ละคนท าใบงานเกี่ยวกับวีดิทัศน์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเหตุการณ์ภัยพิบัติของ
ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

9.4 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ศึกษาวิธีการช่วยเหลือหลังการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ จาก 
ใบความรู้ 

9.5 นักเรียนน าผลงานของแต่ละกลุ่มจากการค้นคว้า หรือศึกษาจากใบความรู้และใบงานน าเสนอ 
หน้าชั้นเรียน 

9.6 น าผลงานไปติดป้ายนิเทศภายในห้องเรียนและป้ายนิเทศในโรงเรียน 
กิจกรรมเสนอแนะ  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษากรณีตัวอย่าง / จัดตั้งโครงการเยาวชนอาสาป้องกัน / 

ช่วยเหลือด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
10. ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 รูปภาพเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเหตุการณ์ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 10.2 วีดิทัศน์ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเหตุการณ์ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 10.3 ใบงาน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 10.4 ใบความรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเหตุการณ์ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

ชื่อ..................................................................... .................ชัน้..................................เลขที.่.................................. 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น     

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น     
3 การท างานตามหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมาย     

4 ความมีน้ าใจ     
5 การตรงต่อเวลา     

                                  รวม  

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

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ด ี

10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ใฝ่เรียนรู้ 1.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ตา่ง ๆ     

1.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเปน็ระบบ     

1.3 สรุปความรูไ้ด้อยา่งมีเหตผุล     

2. มุ่งมัน่ในการท างาน 2.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย     

2.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

3. มีจิตสาธารณะ 3.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     
3.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น     

3.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน      
3.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

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

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ด ี

10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 



แบบประเมินการตรวจผังมโนทัศน์ (Mind Mapping) 
เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเหตุการณ์ภัยพิบัติ 

 
 

ล าดับที ่
 

ชื่อกลุม่ 
เนื้อหา
ถูกต้อง 

 
(5) 

เนื้อหา
ครอบคลุม
สมบูรณ์ 

(5) 

เนื้อหา
สร้างสรรค์ 

 
(5) 

ความ
สวยงาม 

 
(5) 

รวม
คะแนน 

 
(20) 

1       
2       

3       
4       

5       
6       
7       

 
เกณฑ์การประเมิน   

 16 - 20  คะแนน     อยู่ในเกณฑ์ดีมาก       แสดงว่า   ผ่าน  
                      11 – 15  คะแนน    อยู่ในเกณฑ์ดี           แสดงว่า   ผ่าน  
                     6 – 10  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์พอใช้       แสดงว่า   ผ่าน 
                    1 – 5   คะแนน       อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง    แสดงว่า  ไม่ผ่าน 

 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
        

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 ความถูกต้องของเนื้อหา    
2 ความคิดสร้างสรรค ์    

3 วิธีการน าเสนอผลงาน    
4 การน าไปใช้ประโยชน์    

5 การตรงต่อเวลา    
              รวม  

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงาน หรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงาน หรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให้ 2 คะแนน 
 ผลงาน หรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน  ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบงาน 
เรื่อง การย้ายถิ่นของผู้คนในอาเซียนและผลดีผลเสียของการย้ายถิ่นของผู้คนในอาเซียน 

 
วิชา...........................รหัสวิชา..................ระดับชั้น.........ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา............... 

 

ข้อที ่ หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวม (20) 5 4 3 2 1 
1 รูปแบบช้ินงาน       

2 ภาษา       
3 เนื้อหา       

4 เวลา       
 รวม       

 
เกณฑ์การประเมิน   

 16 - 20  คะแนน     อยู่ในเกณฑ์ดีมาก       แสดงว่า   ผ่าน  
                      11 – 15  คะแนน    อยู่ในเกณฑ์ดี           แสดงว่า   ผ่าน  
                     6 – 10  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์พอใช้       แสดงว่า   ผ่าน 
                    1 – 5   คะแนน       อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง    แสดงว่า  ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบประเมินป้ายนิเทศ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. เนื้อหาตามองค์ประกอบ      
2. ความคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบ      

3. การส่งงาน     
รวม     

 
เกณฑ์การประเมินป้ายนิเทศ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. เนื้อหาตามองค์ประกอบ  
    - ถูกต้อง  
    - ทันเหตุการณ์  
    - มีแหล่งอ้างอิง  
    - กระชับชัดเจน 

ครบถ้วน 
ทุกประการ 

ขาด 1  
องค์ประกอบ 

ขาด 2  
องค์ประกอบ 

ขาด 3  
องค์ประกอบ 

2. ความคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบ  
    - ตัวหนังสือท่ีสวยงามอ่านง่าย  
    - รูปแบบการเขียนน่าสนใจอ่าน 
    - การเพิ่มเติมตกแต่ง 

ครบถ้วน 
ทุกประการ 

ขาด 1  
องค์ประกอบ 

ขาด 2  
องค์ประกอบ 

ขาด 3  
องค์ประกอบ 

3. การส่งงาน ตามก าหนด เลยก าหนด  
2  วัน 

เลยก าหนด 
 3 วัน 

เลยก าหนด 
เกิน 3 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

รหัสวิชา ง 31101  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ภาคเรียนที่ 1                      เวลา   6 ชัว่โมง  
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเลือกใช้และจัดการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต 
สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
 ตัวช้ีวัด 
  ง 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 
 ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีทั้งประโยชน์และข้อจ ากัด  
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ท าได้โดยวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ประเมิน และตัดสินใจ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  การจัดการเทคโนโลยีด้วยหลักการเทคโนโลยี
สะอาด เป็นการจัดการเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อชีวิต สังคม  และ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ควบคู่กับการน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3.1.1 การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมินและตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3.1.2 การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยการเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตร

กับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม 
3.1.3 เทคโนโลยีสะอาดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการใช้เทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา 

อย่างยั่งยืน 
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / อาเซียน 

3.2.1 ประชาชนในชุมชนอาเซียนคาดหวังจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
 - 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1 มุ่งม่ันในการท างาน 



6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
6.1  ชิ้นงาน / ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6.1.1 แผนผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยี 
6.1.2 รายงานสั้น ๆ สรุปผลการวิเคราะห์การเลือกใช้เทคโนโลยี 

6.2 ชิ้นงาน / ภาระงานรวบยอด 
6.2.1 การน าเสนอผลงาน 

7. การวัดและประเมินผล 
7.1 การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

7.1.1 ตรวจผลงาน 
7.1.2 การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

7.2 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7.2.1 ตรวจผลงาน 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ชั่วโมงที่ 1 - 2 
  1. ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการเลือกใช้ เช่น ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอะไรบ้าง และผู้เรียนมีแนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน
อย่างไรบ้างเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
  2. แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยควรมีสมาชิกประมาณ 5 – 6 คน ต่อกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มด าเนินงานสืบค้น
ข้อมูลหนึ่งเรื่องจากหัวเรื่องต่อไปนี้ โดยครูอาจใช้วิธีการจับสลากเพ่ือเลือกหัวข้อการสืบค้น  
   1) ผลกระทบของเทคโนโลยีในด้านสังคม 
   2) ผลกระทบของเทคโนโลยีในด้านสิ่งแวดล้อม 
   3) ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิต 
   4) แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงสังคม 
   5) แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
   6) แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงชีวิต 
  3. ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่ตนเองรับผิดชอบ โดยสมาชิกของแต่ละกลุ่มต้อง 
ด าเนินการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองแล้วน าข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนสมาชิก จากนั้นจึงหาข้อสรุปของ
กลุ่ม เมื่อแต่ละกลุ่มได้ข้อสรุปตามหัวข้อที่ตนเองได้รับผิดชอบแล้วจึงให้เขียนสรุปเนื้อหาลงในกระดาษปรู๊ฟ 
แล้วน ามาติดบริเวณผนังห้องเพ่ือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของกิจกรรม Gallery walk โดยให้ผู้เรียนเดินเวียน
อ่านผลงานของกลุ่มอ่ืนพร้อมเขียนข้อเสนอแนะหรือค าถามบนกระดาษ post-it ติดไว้ที่แผน 



น าเสนอของแต่ละกลุ่ม  เมื่อทุกกลุ่มได้เวียนอ่านแผ่นน าเสนอจากกิจกรรม Gallery walk เสร็จแล้วจึงให้แต่
ละกลุ่มกลับมาอ่านทบทวนแผ่นน าเสนอของตนเองเพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะและค าถามที่เพ่ือนสมาชิกกลุ่ม
อ่ืนได้เขียนไว้บนกระดาษ post-it  
  4. ผู้สอนให้น ากิจกรรมเพ่ือสรุปผลการสืบค้นและน าเสนอของทุกกลุ่ม โดยเริ่มจากการให้แต่ละกลุ่ม
ได้อธิบายหรือชี้แจงเพ่ิมเติมจากข้อเสนอแนะหรือค าถามท่ีเพ่ือนสมาชิกแต่ละกลุ่มได้เขียนบนกระดาษ post-it 
ติดไว้ที่แผ่นน าเสนอผลงาน และครูคอยเสริมความรู้เพ่ิมเติมหลังจากท่ีแต่ละกลุ่มได้อธิบายประเด็นเพ่ิมเติม
เสร็จเรียบร้อย 
  5.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจากการน าเสนอของทุกกลุ่มเพ่ือให้ได้แนวความคิดหลักของ
บทเรียน คือ ชีวิตประจ าวันของมนุษย์เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีตลอดเวลา การเลือกใช้เทคโนโลยีใดๆ 
จ าเป็นต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เกินความจ าเป็น และต้องค านึงถึงผลกระทบ
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  ชั่วโมงที่ 3-6 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการกระตุ้นผู้เรียนให้เห็นความส าคัญของปัญหาด้านพลังงาน  
สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก โดยผู้สอนอาจใช้วิธีการน าเสนอข้อมูลสภาพ

ปัญหาของสภาพการเปลี่ยนของภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมของโลกจากสื่อต่างๆ เช่น เวบไซต์ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร หรือวีดิโอ  

2. ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนด้วยค าถามเก่ียวกับพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น  
1) ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง 
2) กิจกรรมในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มีส่วนท าให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม สังคม อย่างไร 
3) นักเรียนมีแนวทางในการป้องกันเพ่ือลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ที่เกิดจากกิจกรรมการเนินชีวิตหรือ
การใช้เทคโนโลยีได้อย่างไรบ้าง 

3. ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการเทคโนโลยีด้วยหลักการเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งมี 
สาระส าคัญคือ เทคโนโลยีสะอาดเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการผลิต การบริการและการ
บริโภคอย่างต่อเนื่องโดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ สามารถท้าได้โดยการลดมลพิษท่ีแหล่งก้าเนิด การใช้ซ ้าและการน้ากลับมาใช้ใหม่ 
เทคโนโลยีจึงเป็นแนวทางในการจัดการเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และน้าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละประมาณ 5 – 6 คน เพ่ือส ารวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและก าหนด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานในโรงเรียนเพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับท ากิจกรรมการแก้ปัญหา
ด้วยหลักการของเทคโนโลยีสะอาด ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา เช่น ปัญหาน้ าเสียบริเวณโรงอาหาร ปัญหาการ
จัดการขยะ ปัญหาการใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง 



5. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการส ารวจและสร้างทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา
ตามหลักการของเทคโนโลยีสะอาด พร้อมกับประเมินทางเลือกตามกระบวนการแก้ปัญหา 

6. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการด าเนินงานกลุ่มโดยการเขียนสรุปตามกระบวนการแก้ปัญหาที่
ประกอบไปด้วยประเด็นส าคัญคือ ปัญหา การวิเคราะห์ การสร้างทางเลือก และการประเมินทางเลือก โดย
เขียนสรุปลงในกระดาษปรู๊ฟ แล้วน าไปติดไว้ที่ผนังห้อง จากนั้นให้ผู้เรียนได้เวียนดูแผ่นน าเสนอผลงานของกลุ่ม
อ่ืนพร้อมกับเขียนให้ข้อเสนอแนะหรือค าถามลงในกระดาษ post-it และติดไว้ที่แผ่นน าเสนอ 

7.  เมื่อเวียนดูผลงานของทุกกลุ่มแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนกลับมาดูข้อเสนอแนะหรือค าถามที่เพ่ือนสมาชิกได้
เขียนไว้ให้กับกลุ่มตัวเอง และให้แต่ละกลุ่มน าอภิปรายเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะและค าถามท่ีตนเองได้รับ 
พร้อมกับครูคอยสรุปหรือเสริมความรู้ให้แต่ละกลุ่มด้วย 

8. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกับสรุปแนวคิดส าคัญท่ีได้จากกิจกรรมการแก้ปัญหาตามแนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด 
คือ การน าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้เพื่อจัดการเทคโนโลยีเป็นการพัฒนากระบวนการสร้างและจัดการเทคโนโลยี
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและยังสามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อคนรุ่นหลัง ท าให้เกิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบ 
และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

9.2   สื่อออนไลน์ 
9.3   สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดง เกณฑ์การประเมินด้านความสามารถในคิดวิเคราะห์เพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้
เทคโนโลย ี
- การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย 
- การการประเมินเพื่อ
ตัดสินใจ 

 

วิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของแนว
ทางการประหยดั
พลังงานไฟฟ้า 
ครอบคลมุทั้ง 3 
ด้าน คือ ชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
และประเมินเพื่อ
เลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

วิเคราะหผ์ลดี ผลเสีย
ของแนวทางการ
ประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้าครอบคลุมทั้ง 3 
ด้าน คือ ชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดล้อม แต่
ประเมินเพื่อเลือกใช้ได้
ไม่เหมาะสม 

วิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของแนว
ทางการประหยดั
พลังงานไฟฟ้า
ครอบคลมุ 2 ด้าน 
จากด้าน ชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะหผ์ลดี 
ผลเสียของแนว
ทางการประหยดั
พลังงานไฟฟ้า
ครอบคลมุ เพียง 1 
ด้าน จากด้าน ชีวิต 
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 
ตารางแสดง เกณฑ์การประเมินด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และการจัดการเทคโนโลยีด้วยหลักการ 
                   เทคโนโลยีสะอาด 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
การส ารวจปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์

การส ารวจ และ
ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลได้ครบถ้วน และ
สามารถก าหนดปญัหา
ได้ตรงตามผลการ
ส ารวจ 

ก าหนดวัตถุประสงค์
การส ารวจ และ
ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลได้บางส่วน 
และสามารถก าหนด
ปัญหาได้ตรงตามผล
การส ารวจ 

ก าหนดวัตถุประสงค์
การส ารวจ และ
ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลได้บางส่วน และ
สามารถก าหนดปญัหา
ได้ไม่ตรงตามผลการ
ส ารวจ 

ไม่ก าหนด
วัตถุประสงค์การ
ส ารวจ และ
ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลได้ไมค่รบ และ
สามารถก าหนด
ปัญหาได้ไม่ตรงตาม
ผลการส ารวจ 

การวิเคราะห์ปญัหา วิเคราะหส์าเหตุของ
ปัญหาได้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา 

วิเคราะหส์าเหตุของ
ปัญหาได้ถูกต้อง แต่
ไม่สมบูรณ์ 
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา 

วิเคราะหส์าเหตุของ
ปัญหาได้ถูกต้อง
บางส่วน แต่สมบรูณ์ 
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา 

วิเคราะหส์าเหตุของ
ปัญหาได้ไม่สมบูรณ์ 
และไม่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา 

การสร้างทางเลือก สร้างทางเลือกเพื่อ
แก้ปัญหาได้มากกว่า 3 
ทางเลือก และมีการ
ทดลองประเมินความ
เป็นไปได้ของ

สร้างทางเลือกเพื่อ
แก้ปัญหาได้ 2 
ทางเลือก และมีการ
ทดลองประเมิน
ความเป็นไปได้ของ

สร้างทางเลือกเพื่อ
แก้ปัญหาได้ 2 
ทางเลือก แต่มีการ
ทดลองประเมินความ
เป็นไปได้ของ

สร้างทางเลือกเพื่อ
แก้ปัญหาได้ 1 
ทางเลือก แต่ไมม่ีการ
ทดลองประเมินความ
เป็นไปได้ของ



ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือกบางส่วน ทางเลือก 

การประเมินทางเลือก ทางเลือกการ
แก้ปัญหาสามารถ
แก้ปัญหาได้ทั้งหมด 

ทางเลือกการ
แก้ปัญหาสามารถ
แก้ปัญหาได้เป็น
ส่วนมาก 

ทางเลือกการ
แก้ปัญหาสามารถ
แก้ปัญหาได้เป็นส่วน
น้อย 

ทางเลือกการ
แก้ปัญหาไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ตาม
ต้องการ 

 
ตารางแสดง เกณฑ์การประเมินด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

การน าเสนอผลงาน 
- การสื่อความหมาย 
- การให้เหตุผล 
- การอภิปราย 

น าเสนองานท่ีไดร้ับ
มอบหมายโดยสื่อ
ความหมายใหผู้้อื่น
เข้าใจถูกต้อง 
ชัดเจน อธิบาย
เหตุผลของแนวคิด
และอภิปราย
เสนอแนะผู้อื่นได ้

น าเสนองานท่ีไดร้ับ
มอบหมายโดยสื่อ
ความหมายใหผู้้อื่น
เข้าใจถูกต้อง ชัดเจน 
อธิบายเหตผุลของ
แนวคิด แต่อภิปราย
เสนอแนะผู้อื่นได ้

น าเสนองานท่ีไดร้ับ
มอบหมายโดยสื่อ
ความหมายใหผู้้อื่น
เข้าใจถูกต้อง แต่ไม่
ชัดเจน และอธิบาย
เหตุผลของแนวคิด 
ได้บางส่วน 

น าเสนองานท่ีไดร้ับ
มอบหมายโดยสื่อ
ความหมายใหผู้้อื่น
เข้าใจไดไ้ม่ชัดเจน 
ไม่ถูกต้อง และ
อธิบายเหตผุลไดไ้ม่
ถูกต้อง 

 
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ภาษาพม่า 

ต 11201  ภาษาพม่า 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                             เวลา 5 ชั่วโมง  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ภาษาพม่าน่ารู้ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ 

4. ฟังและสนทนาโดยใช้ค าทักทาย แนะน าตนเอง ค ากล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ง่าย ๆ สั้น ๆ   
  ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
  Theme 5  การเรียนรู้ภาษาใหม่เป็นช่องทางในการสร้างเพ่ือนใหม่  
3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

การเรียนรู้และใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมพม่า  
เป็นช่องทางในการสร้างเพ่ือนใหม่ และปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประชาคมอาเซียน 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 - 



4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น / อาเซียน 
4.2.1 การฟังและการสนทนาภาษาพม่า โดยใช้ค าทักทาย แนะน าตนเอง ค ากล่าวลา ขอบคุณ  

ขอโทษ ค าถามค าตอบอย่างง่าย ๆ สั้น ๆ   
4.2.2 การเรียนรู้ภาษาพม่าเป็นช่องทางในการสร้างเพ่ือนใหม่ 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2 ความสามารถในการคิด 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 ใฝ่เรียนรู้ 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1 ชิ้นงาน / ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

7.1.1 การฟังและสนทนาโดยใช้ค าทักทาย แนะน าตนเอง ค ากล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
7.2 ชิ้นงาน / ภาระงานรวบยอด 

7.2.1 การสนทนาโดยใช้ค าทักทาย แนะน าตนเอง ค ากล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
8.1.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
8.1.2 การตรวจผลงาน 

8.2 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
8.2.1 การตรวจผลงาน 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
        9.1 ครูให้นักเรียนร้องเพลง “ASEAN Members” ท านองเพลงช้าง แล้วให้นักเรียนดู You Tube 
เกี่ยวกับประเทศพม่า และสนทนาเก่ียวกับภาษาและประเทศพม่า 
        9.2 นักเรียนฝึกใช้ค าทักทาย แนะน าตนเอง ค ากล่าวลา ตามแบบที่ครูก าหนดให้ โดยจับคู่ฝึก 
แล้วเปลี่ยนคู่ฝึกไปตามสัญญาณเสียงนกหวีดของครู 
  9.3 สุ่มนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน และให้สนทนาโดยใช้ค าทักทาย แนะน าตนเอง ค ากล่าวลา  
  9.4 นักเรียนฝึกใช้ค าขอบคุณ ขอโทษ ตามแบบที่ครูก าหนดให้ โดยจับคู่ฝึกแล้วเปลี่ยนคู่ฝึกไปตาม
สัญญาณเสียงนกหวีดของครู 
  9.5 สุ่มนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน และให้สนทนาโดยใช้ค าขอบคุณ ขอโทษ 
   9.6 แบ่งกลุ่มนักเรียนแข่งขันเกมการใช้ค าทักทาย แนะน าตนเอง ค ากล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ  
  9.7 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
10. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 



10.1  เพลง “ASEAN Members” ท านองเพลงช้าง 
10.2 You Tube เกี่ยวกับประเทศพม่า เช่น 

http://www.youtube.com/watch?v=FJeP9D9DkT4  
10.3 แถบประโยคค าทักทาย แนะน าตนเอง ค ากล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
10.4 เกมการใช้ค าทักทาย แนะน าตนเอง ค ากล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 

 
ตัวอย่างแบบประเมินการสนทนาภาษาพม่า 

        ชื่อ / กลุ่ม.................................................................................................ชั้น................................ 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

   
1 ความถูกต้องในการใช้ภาษา      
2 ความถูกต้องและเหมาะสมของเนือ้หา      
3 ความถูกต้องในการออกเสียง      
4 ความคล่องแคล่ว      

 
 เกณฑ์การประเมิน 

   หมายถึง  ดี 
   หมายถึง  พอใช้ / ปานกลาง 
    หมายถึง  ควรปรับปรุง 

   
 บันทึกเพิ่มเติม……………………………………………………................................................. 
……………………………………………………………………..............................................……………………………………………
………..............................................…………………………………….. 

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

 
 
 
 
 



ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 

ชื่อกลุ่ม.......................................................................ชั้น…….........ภาคเรียนที่.......ปีการศึกษา............... 
 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ-สกลุ 
(สมาชิกในกลุ่ม) 

พฤติกรรม  
 

รวม 
(20) 

ช่วยเหลือ
ด้านก าลัง
ความคิด 

 (4) 

การ
แนะน า 
แนวทาง
โดยพูด 
สิ่งที่เป็น
ประโยชน ์

(4) 

พยายาม
ช่วยเหลือ
สมาชกิ 
ในกลุ่ม 

ไม่นิ่งดูดาย 
(4) 

ร่วมทุกข ์
ร่วมสุข  ร่วมกัน

แก้ไขปัญหา
พยายามท างาน

ให้ส าเร็จ 
(4) 

ส่ง
ชิ้นงาน
ได้ตรง
ตาม

ก าหนด 
(4) 

        

        
        

        

        
        

                 ลงชื่อ................................................................ผู้สังเกต   
                     (.............................................................) 
        ................/................./................ 

เกณฑ์การให้คะแนน  

 ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการเป็นประจ าสม่ าเสมอ ให้  4  คะแนน   

 ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการบ่อยครั้ง   ให้  3  คะแนน   

 ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการบางครั้ง   ให้  2  คะแนน   

 ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการน้อยครั้ง  ให้  1  คะแนน   
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

คะแนน ระดับคุณภาพ 

16 - 20          4   หมายถึง   ดีมาก 
11 - 15          3   หมายถึง   ดี 
6 - 10          2   หมายถึง   พอใช้ 
1- 5          1   หมายถึง   ปรับปรุง 

 


