
แผนการจัดการเรียนรู้ 

เพือ่เสริมคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพยีง 

รายวชิา  เกษตร   ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ที ่3      เร่ือง  การเลีย้งสัตว์        เวลา      3    ช่ัวโมง 

        แผนจัดการเรียนรู้ เร่ือง    การเลีย้งไก่ไข่           เวลา      3    ช่ัวโมง 
……………………………..............................................................……………………………………………………………… 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวดั   

           ง..1.1 เขา้ใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะกระบวนการท างาน ทกัษะ การจดัการ ทกัษะ

กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน   และทักษะ  การแสวงหาความรู้  มี คุณธรรม    

 และลักษณะนิสัยในการท างาน    มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และส่ิงแวดล้อมเพื่อ 

การด ารงชีวติและครอบครัว 

 ป.2/2   ใชว้สัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการท างานอยา่งเหมาะสมกบังานและประหยดั 

      ง.  2.1  เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใช้หรือ

วธีิการตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ เลือกใชเ้ทคโนโลยีในทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  

สังคม  ส่ิงแวดลอ้มและมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

 ป.2/2   ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ

ร่าง  2 มิติ   

ป.2/3   น าความรู้เก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีถูกวธีิไปประยกุตใ์ช ้

ป.2/4   มีความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย 1  ลกัษณะ  ในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ  

ส.  3.1   เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชท้รัพยากร  

ท่ีมีอยู่จ  ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่า  รวมทั้ งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 

การด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 

 



2.  สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 

 การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเล้ียงไก่ไข่จะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาเร่ืองสัตวเ์ล้ียงเพื่อเป็น

อาหารต่อมนุษย์ สามารถน ามาวิเคราะห์วิธีการเล้ียงและการพฒันาวิธีการเล้ียงดังกล่าว เหตุปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อสภาวะการเจริญเติบโตและการออกไข่ของไก่การเปล่ียนแปลง จ าแนก จดัหมวดหมู่ การ

กระท าท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกต้องทั้งในด้านส่วนบุคคล และส่วนรวม และการเล้ียงไก่ท่ีเกิดผลเสียตามมา 

โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือวางแผนไม่รอบคอบยอ่มมีผลกระทบกบัการออกไข่ของไก่ทั้งส้ิน  

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

3.1 น าความรู้เก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือในการเล้ียงไก่ไข่ท่ีถูกวธีิไปประยกุตใ์ช ้(K) 

 3.2  เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบังานและประหยดั    (P) 

 3.3  เลือกวธีิการจดัเก็บขอ้มูลของการเล้ียงไก่ไข่อยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ (P)  

 3.5  เห็นประโยชน์ คุณค่าของการเล้ียงไก่ไข่เพื่อเสริมรายไดแ้ละรับประทานเอง (A) 

 3.6  วเิคราะห์คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ขอ้ท่ี 5  อยูอ่ยา่งพอเพียง  ได ้  (P) 

4. สาระการเรียนรู้ 

 4.1  การท างานแต่ละอยา่งตอ้งรู้จกัใชเ้คร่ืองมือและวธีิการท างานใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของงาน

จึงจะช่วยใหก้ารท างานนั้นประหยดัค่าใชจ่้าย  เวลา  รวมทั้งแรงงานผูป้ฏิบติัจึงควรวางแผนวธีิการท างานแต่

ละขั้นตอนโดยการรู้จกัเลือกใชเ้คร่ืองมือจดัล าดบัวธีิการขั้นตอนใหเ้หมาะสมกบังาน 

 4.2  ปัญหา หรือความตอ้งการของตนเอง  แกไ้ขดว้ยการรวบรวมขอ้มูล   ออกแบบโดยถ่ายทอด

ความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ    และขั้นตอนในการท างาน 

 4.3  ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีถูกวธีิจะช่วยใหก้ารท างาน เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 4.4  ความคิดสร้างสรรค ์ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ 

 



5. สมรรถนะส าคญั 

          5.1 ความสามารถในการคิด       

           5.2 ความสามารถในการแกปั้ญหา     

           5.3 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

6. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

          6.1 อยูอ่ยา่งพอเพียง          

           6.2 มุ่งมัน่ในการท างาน    

7. ภาระงาน/ช้ินงาน 

 7.1 ภาระงาน 

                           1. การส ารวจขอ้มูลของวธีิเล้ียงไก่ไข่ ในโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์    

 7.2 ช้ินงาน 

                   1. แบบรายงานผลการส ารวจ 1 เล่ม 

   2. ผงัความคิด “ขั้นตอนและวธีิการเล้ียงไก่ไข”่ 

   3. เขียนแผนภูมิขั้นตอนการเล้ียงไก่ไข่ในโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 

8. กระบวนการการจดัการเรียนรู้ 

ชัว่โมงท่ี 1     

8.1   ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  

(1 )  ถามนกัเรียนวา่ 

o ใครเคยเล้ียงไก่บา้ง ( ไก่เน้ือไก่ไข่ และไก่ชนิดอ่ืนๆ ) เล้ียงไวเ้พื่ออะไร 

o เราจะเก็บขอ้มูลของการเล้ียงไก่ไข่ดว้ยวธีิไดไดบ้า้ง 



o ถา้ใหน้กัเรียนส ารวจและเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการเล้ียงไก่ไข่ นกัเรียนจะท าอยา่งไรบา้ง 

( ครูทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมดว้ยค าถามเพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัความพอประมาณเก่ียวกบัความรู้

ความเขา้ใจของตนเองในการเรียนรู้เน้ือหาเหมาะสมกบัวยัเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีครูใชเ้ป็นภูมิคุม้กนัในการ

จดัการเรียนการสอนและการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ) 

(2 )  ครูแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในชัว่โมง 

 (ครูใหน้กัเรียนทราบวตัถุประสงคก่์อนเรียนเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัใหน้กัเรียนทราบและเขา้ใจแนวทางการ

ปฏิบติัภารกิจของตนเองล่วงหนา้เป็นการทบทวนความรู้ประสบการณ์เดิมท่ีจะเช่ือมโยงเป็นความรู้ใหม่ ) 

8.2   ขั้นกิจกรรม  

(3 )  ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ    4-5   คน ใหแ้ต่ละกลุ่มมีหวัหนา้หรือประธาน   เลขาท าหนา้ท่ี

บนัทึก   ผูว้าดภาพ  การเลือกหวัหนา้และเลขานุการเพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานและบนัทึกการประชุมกลุ่ม   

(โดยวธีิการแบ่งกลุ่มนกัเรียน แบ่งหนา้ท่ีตามความสมคัรใจท่ีเนน้ความสามารถ/ความถนดัของแต่ละคนท่ีจะ

ร่วมกนัท างาน    เพื่อสนบัสนุนการท างานตามหนา้ท่ีของนกัเรียนในกลุ่มใหมี้ความพอประมาณกบั

ความสามารถ และศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่ม      ใหเ้ขา้ใจวธีิคิดของครูในการจดัการเรียนรู้

พอประมาณกบันกัเรียนท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนเดียวกนัในการศึกษาและก าหนดหนา้ท่ีเพื่อน าความสามารถ/ความ

ถนดัของนกัเรียนแต่ละคนเป็นภูมิคุม้กนัในการท างานกลุ่มในการเรียนรู้) 

 (4)  ครูน าภาพไก่ไข่ และถูกท ารายโดยมนุษยแ์ละอาหารทีท าจากไข่ใหน้กัเรียนดู  ครูกระตุน้นกัเรียนให้

ทัว่ถึงดว้ยค าถาม 

-  ภาพท่ีเห็นคือไก่ตวัผูห้รือตวัเมียดูไดจ้ากอะไร เราจะท าอาหารจากไข่ไก่เป็นอะไรไดบ้า้ง  

-  การเล้ียงไก่ไข่ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพื่อเก็บไข่ทานเองท่ีเหลือจ าหน่ายเป็นรายไดเ้สริมอยูใ่นหลกัคิดขอ้ได 

-  นกัเรียนจะท าอยา่งไรถา้ครูจะใหท้ าการส ารวจพื้นท่ีแห่งใหม่ท่ีจะเล้ียงไก่ในบริเวณโรงเรียน 

-  เพราะเหตุใด   ส่ิงต่อไปน้ีช่วยใหก้ารท างานมีการประหยดัค่าใชจ่้าย เวลา รวมทั้งแรงงานผูป้ฏิบติั   ท่ีตอ้ง

ออกแบบวธีิการท างานแต่ละอยา่ง     

1. การรู้จกัเลือกใชเ้คร่ืองมือการใชเ้คร่ืองมือ 



2. วธีิการท างานใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของงาน  

3. การจดัล าดบัวธีิการขั้นตอนใหเ้หมาะสมกบัการส ารวจ  

- การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีถูกวธีิจะช่วยใหก้ารส ารวจเก็บขอ้มูล เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งไร  

-  ถา้การส ารวจเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนมีปัญหา การแกไ้ขนกัเรียนจะท าอยา่งไร 

- ความคิดสร้างสรรค ์การเลือกใชว้ธีิส ารวจและเก็บขอ้มูลท่ีเหมาะสมช่วยเพิ่มคุณคุณภาพของงานได้

อยา่งไร 

(นกัเรียนไดคิ้ดอยา่งมีสติ ใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บมาพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลในการอธิบายและสรุปประโยชน์ท่ีได้

จากการวางแผนการท างานท่ีเลือกใช ้ เพื่อฝึกใหน้กัเรียนรับฟังความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น  ) 

ช่ัวโมงที ่2-3    

 (5)   ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ วางแผน ระดมความคิดเก่ียวกบัวธีิการและขั้นตอนในการส ารวจและ

เก็บขอ้มูล  

1.  หาแหล่งเรียนรู้เพื่อปฏิบติัการส ารวจและเก็บขอ้มูล 

2. วางแผน ระดมความคิดเก่ียวกบัการจดัหมวดหมู่ขอ้มูลและส ารวจ ตามแผนการท างาน 

3.ใหน้กัเรียนร่วมกนัเขียนแผนภูมิการปฏิบติัการส ารวจและเก็บขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน เพื่อมาน าเสนอท่ี

หนา้ชั้น 

o การเลือกใช ้อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการส ารวจและเก็บขอ้มูลพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการ

เล้ียงไก่ไข ่

o การน าความรู้เก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีถูกวธีิไปประยกุตใ์ชใ้นการส ารวจและเก็บขอ้มูล

พื้นท่ีท่ีเหมาะกบัการเล้ียงไก่ไข่ 

o การเลือกวธีิการส ารวจและเก็บขอ้มูลพื้นท่ีอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์

o การออกแบบก าหนดพื้นท่ีและประเมินผลงาน  ของตนเองและผูอ่ื้น  



o การเห็นประโยชน์ คุณค่าของการส ารวจและเก็บขอ้มูลพื้นท่ีโรงเรียนท่ีเหมาะในการท าโรงเรือน

เล้ียงไก่ไข ่

 (ครูเช่ือมโยงความรู้ให้นกัเรียนน าความรู้ความเขา้ใจใหม่ท่ีตกผลึกในตวันกัเรียนเขียนเป็นภูมิคุม้กนัของ

ตนเอง  ใหน้ าเสนอเป็นการออกแบบ วางแผน  ตามความคิดท่ีช่วยกนัระดมความคิดเก่ียวกบัขั้นตอนการ

ท างาน  ของตนเองใหค้รูทราบ) 

(6)   ใหน้กัเรียนเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการส ารวจและเก็บขอ้มูลตามแผนการท างาน  

(ครูใหน้กัเรียนสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในการเตรียมตวัท างาน  จากความพอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือ   แหล่งเรียนรู้ของนกัเรียนในการท างานท่ีตนเองมีอยูจ่  านวนพอดีกบัความตอ้งการในการเล้ียงไก่

ไข่ของนกัเรียนเพื่อใหมี้ภูมิคุม้กนัในการจดัการเรียนรู้ดว้ยความรอบคอบ ในการท างาน) 

 (7)  ภาระงานของนกัเรียน 

1.    น าแผนภูมิการส ารวจและเก็บขอ้มูลพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการเล้ียงไก่ไข่ตามล าดบัขั้นตอน น าเสนอท่ีหนา้

ชั้น 

2.   ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ในการส ารวจและเก็บขอ้มูลท่ีเตรียมมาอยา่งพอเพียง 

(นกัเรียนไดฝึ้กคิดการวางแผนก่อนท างานใหมี้ความรอบคอบ ปลอดภยั เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัก่อนท างาน )  

3.  ใหด้ าเนินการส ารวจและเก็บขอ้มูลตามแผนท่ีก าหนด 

( นกัเรียนไดฝึ้กการเรียนรู้ในการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม ) 

4.  ใหน้กัเรียนร่วมกนัตั้งเกณฑป์ระเมินผลงาน     โดยครูเสนอแนะ 

 - ผลงานท่ีท าเสร็จแลว้น่าจะมีรูปเล่ม และคุณค่าอยา่งไร      

5.  ใหน้กัเรียนน ารายงานผลงานท่ีเสร็จเรียบร้อยแต่ละกลุ่มน าเสนอ หนา้ชั้น โดยใหต้นเองและเพื่อนๆ

ประเมินใหค้ะแนน พร้อมบนัทึกหรือบอกขอ้ดี  ขอ้ดอ้ยท่ีควรปรับปรุงของผลงาน 

(นกัเรียนไดคิ้ดอยา่งมีสติ ใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บมาพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลในการก าหนดเกณฑป์ระเมินผลงาน     

การอธิบายและสรุปประโยชน์ท่ีไดจ้ากการส ารวจ  เพื่อฝึกใหน้กัเรียนรับฟังความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น   



แสดงความคิดเห็นวพิากษว์จิารณ์ผูอ่ื้นอยา่งมีเหตุผล บนพื้นฐานของความรู้ไดเ้หมาะสม และฝึกการอยูอ่ยา่ง

พอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน  )  

8.3   ขั้นสรุป 

 (8)  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุป  น าเสนองานดว้ยแผนผงัความคิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

กระบวนการปฏิบติังานและผลงาน ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   

1.ชนิดพนัธ์ุไกไ้ข่ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการเล้ียง     

2.วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือใน การท างานแต่ละอยา่งตอ้งรู้จกัใชเ้คร่ืองมือและวธีิการท างานใหส้อดคลอ้ง

กบัลกัษณะของงานจึงจะช่วยใหก้ารท างานนั้นประหยดัค่าใชจ่้าย  เวลา   

3.คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ขอ้ท่ี 5  อยูอ่ยา่งพอเพียง  ขอ้ท่ี 6  มุ่งมัน่ในการท างานรวมทั้งแรงงานผูป้ฏิบติั

จึงควรออกแบบวธีิการท างานแต่ละอยา่งโดยการรู้จกัเลือกใชเ้คร่ืองมือจดัล าดบัวธีิการขั้นตอนใหเ้หมาะสม

กบังาน 

4. แนวคิดจากการเก็บขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.ออกแบบ  วางแผนและท างานของตนเองตามล าดบัขั้นตอน ความคิด สร้างสรรค ์ท าใหผ้ลงานท่ีดีและมี

คุณภาพ 

6.ผลงานท่ีส าเร็จมีขอ้ดี  ขอ้ดอ้ยท่ีควรปรับปรุง   

7.ผลงานมีประโยชน์   มีคุณค่าต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม 

(นกัเรียนวเิคราะห์ทบทวนจากความรู้เดิมและประสบการณ์ของตนเอง เช่ือมโยงเร่ืองการท างาน ท่ีมีความ

พอประมาณของตนเอง  จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บ นกัเรียนคิดเป็นขั้นตอนและคิดอยา่งมีเหตุผล    ครู

เช่ือมโยงความรู้ให้นกัเรียนน าความรู้ความเขา้ใจใหม่ท่ีตกผลึกในตวันกัเรียน  ใหร่้วมกนัสรุป  น าเสนอเป็น

ความคิดของตนเองใหค้รูทราบเขียนลงในแผนผงัความคิดของตนเอง  จากการใชค้วามรู้และประสบการณ์ท่ี

ตกผลึกใหม่มาเป็นขอ้มูล ) 

 

 



       9.  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 9.1  ส่ือการเรียนรู้   

  -  แผนภูมิพื้นท่ีของโรงเรียนแบบง่ายเขา้ใจง่าย 

  -  ภาพพนัธ์ุไก่ไข่ชนิดต่างๆ 

                           -  ภาพโรงเรือนเล้ียงไก่ไข่แบบต่างๆ 

 9.2  แหล่งเรียนรู้ พื้นท่ีภายในโรงเรียน 

 10.   การวดัและประเมินผล 

 

รายการทีว่ดัและประเมินผล วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.  น าความรู้เก่ียวกบัการใช้

อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีถูกวธีิไป

ประยกุตใ์ชใ้นการlส ารวจ

(ความรู้) 

ตรวจแผนผงั

ความคิด 

แผนผงัความคิด ผา่นเกณฑร้์อยละ  70 

ข้ึนไป 

2.เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบังาน

และประหยดั(ทกัษะ/

กระบวนการ) 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผา่นเกณฑร้์อยละ  70 

ข้ึนไป 

3. ออกแบบท างานอยา่งมี
ความคิดสร้างสรรค ์ 
(ทกัษะ/กระบวนการ) 

ตรวจแผนผงั

ความคิด 

แผนผงัความคิด ผา่นเกณฑร้์อยละ  70 

ข้ึนไป 

4. ปฏิบติัและประเมินผล

งาน  ของตนเองและผูอ่ื้นได ้  

(ทกัษะ/กระบวนการ) 

ตรวจผลงาน ผลงาน ผา่นเกณฑร้์อยละ  70 

ข้ึนไป 



5. เห็นประโยชน์ คุณค่าขอ

การเล้ียงไก่ไข(่ค่านิยม) 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผา่นเกณฑร้์อยละ  70 

ข้ึนไป 

6.วเิคราะห์คุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์  

ขอ้ท่ี 5  อยูอ่ยา่งพอเพียง   

ขอ้ท่ี 6  มุ่งมัน่ในการท างาน 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผา่นเกณฑร้์อยละ  70 

ข้ึนไป 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

เร่ืองทีจ่ะประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

0  (ปรับปรุง) 1  (ผ่าน) 2  (ดี) 3  (ดีเยีย่ม) 

(K)   น าความรู้

เก่ียวกบัการใช้

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ

ท่ีถูกวธีิไป

ประยกุตใ์ชใ้นการ

ท างาน(ความรู้)

เขียนเป็นแผนผงั

ความคิด 

1. น าเสนอไดต้าม

ขั้นตอนโดยการ

บอกวสัดุอุปกรณ์

ไม่ครบ  ไม่บอกวธีิ

ท า 

1. ใชน้ าเสนอได้

ตามขั้นตอนโดย

การบอกวสัดุ

อุปกรณ์ไม่ครบ  

บอกวธีิท า ได้

ถูกตอ้งบางขั้นตอน 

1. น าเสนอไดต้าม

ขั้นตอนโดยการ

บอกวสัดุอุปกรณ์

ครบ  บอกวธีิท า 

ไดถู้กตอ้งบาง

ขั้นตอน 

1. น าเสนอไดต้าม

ขั้นตอนโดยการ

บอกวสัดุอุปกรณ์

ครบ  บอกวธีิท า 

ไดถู้กตอ้งทั้งหมด 

 

(P)  2.เลือกใชว้สัดุ 

อุปกรณ์ และ

2.เลือกใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์และ

2.เลือกใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์และ

2.เลือกใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์และ

2.เลือกใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์และ



เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสมกบังาน

ประหยดัและคุม้ค่า  

 

 

3. ออกแบบและ
ท างาน อยา่งมี
ความคิด
สร้างสรรค ์ 
(ทกัษะ
กระบวนการ) 

 

 

4.ท างานและ
ประเมินผลงาน  
ของตนเองและ
ผูอ่ื้นได ้  (ทกัษะ/
กระบวนการ) 

 

5. เห็นประโยชน์ 
คุณค่าของการเล้ียง
ไก่ไข่(ค่านิยม) 

 

ปฏิบติังานไม่

ถูกตอ้งแต่ มี

ผลงานไม่ประหยดั

และไม่คุม้ค่า 

 

ปฏิบติังานได้

ถูกตอ้งนอ้ยและ มี

ผลงานประหยดั

และคุม้ค่า 

ปฏิบติังานได้

ถูกตอ้ง เป็น

บางส่วนและมี

ผลงานประหยดั

และคุม้ค่า 

 

ปฏิบติังานได้

ถูกตอ้ง มีผลงาน

ครบถว้นประหยดั

และคุม้ค่า 

3.การปฏิบติังานไม่

เป็นไปตามขั้นตอน

แต่มีผลงานปรากฏ

บางส่วน 

3.การปฏิบติังาน

ตามขั้นตอนท่ี

ถูกตอ้ง ผลงานไม่

สมบูรณ์ 

3.การปฏิบติังาน

ตามขั้นตอนท่ี

ถูกตอ้ง ผลงาน

สมบูรณ์ 

3.การปฏิบติังาน

ตามขั้นตอนท่ี

ถูกตอ้ง ผลงาน

สมบูรณ์เป็น

แบบอยา่งกบัผูอ่ื้น

ได ้

 

4.ผลงานตอ้งแกไ้ข 

ไม่เหมาะสม ไม่

ตรงตามอตัราส่วน

ท่ีก าหนด  

4.ผลงานพอใช ้

วสัดุและภาชนะไม่

เหมาะสม   

4.ผลงานดี  วสัดุไม่

ตรงตามอตัราส่วน

และภาชนะดี   

4.ผลงานดีเยีย่มใช้

วสัดุไดต้รงตาม

อตัราส่วนท่ี

ก าหนดภาชนะ

ถูกตอ้ง 

5.ไม่เห็นประโยชน์ 

ไม่เห็นคุณค่าของ

ของการเล้ียงไก่ไข่ 

5.เห็นประโยชน์ 

ของการเพาะแต่ไม่

เห็นคุณค่าของการ

เล้ียงไก่ไข ่

5.เห็นประโยชน์ 

คุณค่าของการของ

การเล้ียงไก่ไข่ 

5.เห็นประโยชน์ 

คุณค่าของการเล้ียง

ไก่ไขมีความช่ืนชม

ภูมิใจในผลงานท่ี

ท า 

 



ตัวช้ีวดั 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

3  (ดีเยีย่ม) 2  (ดี) 1  (ผ่าน) 0  (ปรับปรุง) 

2.อยู่อย่างอย่าง

เพยีง 

2.1ด าเนินชีวติ

อย่าง

พอประมาณ  

มีเหตุผล 

รอบคอบ  

มีคุณธรรม 

รอบคอบมีเหตุผล

ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 

ไม่ท าใหผู้อ่ื้น

เดือดร้อน และให้

อภยัเม่ือผูอ่ื้น 

กระท าผดิพลาด 

รอบคอบ มีเหตุผล

ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 

และไม่ท าใหผู้อ่ื้น 

เดือดร้อน 

รอบคอบ มีเหตุผล 

ไม่ใหค้วามร่วมมือ 

ไม่เสียสละในการ

ท างาน 

ไม่รอบคอบ ไม่ใช้

หลกัเหตุในการ

ท างาน 

2.2 มีภูมิคุ้มกนั

ในตัวทีด่ี 

ปรับตัวเพือ่อยู่

ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข 

ใชค้วามรู้ขอ้มูล

ข่าวสารในการวาง

แผนการเรียนการ

ท างานและใชใ้น

ชีวติประจ าวนั

ยอมรับ การ

เปล่ียนแปลงของ

ครอบครัวชุมชน 

สังคม 

สภาพแวดลอ้มและ

ปรับตวัอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

 

ใช ้ความรู้ ขอ้มูล 

ข่าวสารในการวาง

แผนการเรียนการ

ท างานและใชใ้น

ชีวติประจ าวนั

ยอมรับการ

เปล่ียนแปลงของ

ครอบครัว ชุมชน 

สังคมและ

สภาพแวดลอ้ม 

ใช ้ความรู้ ขอ้มูล 

ข่าวสาร ในการวาง

แผนการเรียนการ

ท างานและใชใ้น

ชีวติประจ าวนั 

รับรู้การเปล่ียน 

แปลงของ

ครอบครัวชุมชน

และภาพแวดลอ้ม 

ไม่วางแผนการ

เรียนและการใช ้

ชีวติประจ าวนั 



3.มุ่งมั่นในการ

ท างาน 

3.1 ตั้งใจและ

รับผดิชอบใน

การปฏิบัติ

หน้าทีก่ารงาน 

ตั้งใจและ

รับผดิชอบในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมายให้

ส าเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พฒันาการท างาน

ใหดี้ข้ึนดว้ยตนเอง 

ตั้งใจและ

รับผดิชอบ 

ในการปฏิบติั

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายให้

ส าเร็จ มีการ

ปรับปรุง และ

พฒันาการ 

ท างานใหดี้ข้ึน 

ตั้งใจและ

รับผดิชอบ 

ในการปฏิบติั

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายให้

ส าเร็จ มีการ

ปรับปรุงการ

ท างานใหดี้ข้ึน 

ไม่ตั้งใจปฏิบติั

หนา้ท่ีการงาน 

3.2 ท างานด้วย 

ความเพยีร

พยายาม และ 

อดทนเพือ่ให้

งานส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

ท างานดว้ยความ

ขยนัอดทน และ

พยายามใหง้าน

ส าเร็จตามเป้าหมาย

ภายในเวลาท่ี

ก าหนดไม่ยอ่ทอ้ต่อ

ปัญหาแกปั้ญหา

อุปสรรคในการ

ท างาน และช่ืนชม

ผลงานดว้ยความ

ภาคภูมิใจ 

ท างานดว้ยความ

ขยนัอดทน และ

พยายามใหง้าน 

ส าเร็จตาม 

เป้าหมายไม่ยอ่ทอ้

ต่อปัญหาในการ

ท างาน และช่ืนชม

ผลงานดว้ยความ 

ภาคภูมิใจ 

ท างานดว้ยความ

ขยนัอดทน และ

พยายามใหง้าน

ส าเร็จตาม 

เป้าหมาย และช่ืน

ชมผลงานดว้ย

ความ 

ภาคภูมิใจ 

ไม่ขยนั อดทน 

ในการท างาน 

 

เกณฑก์ารสรุปผลการประเมิน 

ช่วงคะแนน  12 – 16  ระดบัคุณภาพ  4   หมายถึง  ดีมาก 

ช่วงคะแนน   8 –  11 ระดบัคุณภาพ  3               หมายถึง ดี 

ช่วงคะแนน   4  -  7  ระดบัคุณภาพ  2  หมายถึง                พอใช ้

ช่วงคะแนน   ๐  -  3  ระดบัคุณภาพ  1              หมายถึง                 ปรับปรุง 



 

13. บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 

11.   บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ (เขียนประเด็นเนน้ผลการเรียนรู้ จุดประสงค ์ความรู้ สมรรถนะ คุณลกัษณะ

พอเพียง) 

  11.1   ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้(ความรู้/กระบวนการ/ค่านิยม) 

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

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  11.2  ปัญหาและอุปสรรค 

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

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  11.3  แนวทางในการแกไ้ขและพฒันา 

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

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

………………..……      

 

 

 

 

 

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

( นายเกรียงศกัดิ ์ฤกษ์งาม ) 

ครูผู้สอน 



ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

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

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

……………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

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

( .............................................................) 

ผู้บริหารโรงเรียน 



  แบบบันทกึผลการประเมิน 

 

รายการ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์/

ตัวช้ีวดั  (ระดับคุณภาพ) 

 

การปฏิบัติงาน(5 คะแนน)  

แผนผงัความคิด(5 คะแนน) 

ผลงาน  (5 คะแนน) 

รว
มค

ะแ
นน

 (1
5  
คะ

แน
น)

 

ช่ือ-สกุล 2.1 2.2 3.1 3.2 

น า
คว

าม
รู้เขี

ยน
เป็
นแ

ผน
ผงั
คว

าม
คิด

 (3
) 

กา
รเลื

อก
วสั

ดุ อุ
ปก

รณ์
  (2

) 

ออ
กแ

บบ
แล

ะป
ฏิบ

ตัิง
าน

  (3
) 

เห็
นป

ระ
โย
ชน์

 คุณ
ค่ า
ขอ

งก
าร
เลี้ย

งไ
ก่ไ
ข่ (
2) 

ผล
งา
น 
(5)

 

 
            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

                                    

     ลงช่ือ                                                                      ผูป้ระเมิน 

                                              (                                                           )  ครู/นกัเรียน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

13-15  คะแนน    ดีมาก  ไดคุ้ณภาพ   ระดบั 4  

10-12  คะแนน    ดี   ไดคุ้ณภาพ  ระดบั 3 

6-9  คะแนน    พอใช ้  ไดคุ้ณภาพ  ระดบั  2 

ต ่ากวา่  5 คะแนน   ปรับปรุง ไดคุ้ณภาพ ระดบั  1 

 

 

 

 

 



กลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ครูผู้สอนใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร  ในขัน้เตรียมการสอน/จดัการเรียนรู้ 

 

ประเดน็ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 

เนือ้หา - วิเคราะห์เนือ้หาสาระให้สอดคล้อง

กบัหลกัสตูรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัชีว้ดัของกลุม่สาระการเรียนรู้ 

- ครูมีความรอบรู้ ในเร่ืองการเลีย้งไก่

ไข ่

- มุง่ให้ผู้ เรียนมีทกัษะ

กระบวนการคดิ วิเคราะห์ 

สร้างสรรค์ แก้ปัญหาในการ

ปฏิบตังิานให้ประสบ

ความส าเร็จ 

 

- มีการวางแผน บริหารจดัการ

กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็น

ระบบ อยา่งรอบคอบ  

-จดัท าแผน ส่ือแบบวดัผล

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกบั

เนือ้หา 

- ครูมีทกัษะและประสบการณ์

สอนในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง และ

ศกึษาวิธีการตามขัน้ตอนในการ

ปฏิบตัใิห้เข้าใจ 

เวลา/วยั -วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกบัเวลา  วยั ความรู้ 

ความสามารถตามศกัยภาพของ

ผู้ เรียน 

- เพ่ือให้การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ี

ก าหนดไว้ 

-สามารถบริหารจดัการเวลาใน

การปฏิบตังิานในด้านตา่งๆ ได้ 

การจดั 

กิจกรรม

การเรียนรู้ 

-เลือกวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบับริบทของนกัเรียน ครู

ชมุชน 

-ให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้

บรรลตุามมาตรฐานและ

ตวัชีว้ดั มีลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ตามท่ีหลดัสตูรก าหนด 

- ออกแบบการจดัการเรียนรู้

- ก าหนด มอบหมายงานเพ่ือให้

นกัเรียนเตรียมตวัลว่งหน้า 

 



เพ่ือให้เห็นคณุคา่ของภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

- ให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์

ตรงในการเรียนรู้และเกิดความ

ภาคภมูิใจในความสามารถของ

ตวัเอง 

ส่ือ/แหลง่

เรียนรู้ 

- จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ 

แหลง่เรียนรู้ ทรัพยากรตา่งๆ ท่ีหาได้

ในท้องถ่ินมาใช้ได้อยา่งเหมาะสม 

 

- ใช้ทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ินให้

เกิดประโยชน์อยา่งคุ้มคา่ 

-จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ในการ

จดัการเรียนรู้ให้เพียงพอกบั

ผู้ เรียนและวิธีป้องกนัปัญหาท่ี

อาจเกิดขึน้จากการจดัการเรียนรู้

ไมต่รงตามแผนท่ีวางไว้ 

 

สถานท่ี 

-เลือกใช้สถานท่ีได้เหมาะสมในการ

ปฏิบตัหิน้าท่ี 

-ตรงตามเนือ้หาสาระท่ีจดัการเรียนรู้ 

- ไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม ไม่

สร้างมลพิษให้แก่สงัคม 

-เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ตรงตาม

ตวัชีว้ดั 

- มีความปลอดภยัในการ

ปฏิบตังิาน 

-มีวิธีการวดัผล  ประเมินผลท่ีท่ี

หลากหลาย 

การ

ประเมินผล 

-ตรงตามเนือ้หาสาระท่ีจดัการเรียนรู้ -เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ตรงตาม

ตวัชีว้ดั 

-ครูเลือกเคร่ืองมือในการวดั

ประเมินผลท่ีหลากหลาย 

-มีวิธีการวดัผล  ประเมินผลท่ีท่ี

หลากหลาย 

 

ความรู้ -มีความรอบรู้ในหลกัสตูร  เนือ้หาสาระ ของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดั 
-มีความรอบคอบในการวางแผน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกบันกัเรียน 
-ต้องรู้จกัศกัยภาพของนกัเรียนและชมุชน 
-มีความรู้เร่ืองภมูิปัญญาท้องถ่ิน การใช้ส่ือ วิทยาการเทคโนโลยี เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือน ามาใช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผลการและเมินผล 
 -มีความรอบรู้เก่ียวการน าวสัดเุหลือใช้ประดิษฐ์เป็นของใช้และวิธีการ 



คณุธรรม - มีความรับผิดชอบ มีวินยัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
-ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ ขยนั หมัน่เพียร อดทน มีจิตสาธารณะและใช้สตปัิญญาในการจดัการ
เรียนรู้ ตลอดจนการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรม 
-มีความตระหนกัของการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์และคุ้มคา่ 
-จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืนไม่ท าลายธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและไมส่ร้าง
ความแตกแยกในสงัคมและชมุชนครูมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาผู้ เรียนและตนเองให้เป็นคนดี
ของสงัคม 

 

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนรู้ 

นกัเรียนจะได้เรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียงอยา่งไรบ้างจากกิจกรรมการเรียนรู้ 

ความพอประมาณ ความมีเหตผุล การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวั 

-ผู้ เรียนได้เรียนรู้การจดัสรรเวลา 
งบประมาณ จ านวนคนเหมาะกบั
ภาระงาน 
- เรียนรู้การใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน
ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  ให้เกิดประโยชน์  
ประหยดัและคุ้มคา่ 
-ผู้ เรียนเรียนรู้ในการท ากิจกรรม 
ภาระงานได้เหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถตามวยัของผู้ เรียน 
-ผู้ เรียนได้ฝึกท ากิจกรรมเหมาะสม
กบัศกัยภาพของตนเองตามวยั 
 

-สง่เสริมกระบวนการท างาน การ
คดิ การแก้ปัญหาในการท างาน 
-ผู้ เรียนรู้จกัเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์
ท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินเป็นแหลง่เรียนรู้ 
-กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์และเกิดผลในการท า
กิจกรรม 
-นกัเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรง
ในการเรียนรู้และเป็นแนวทางใน
การรู้จกัการเลีย้งไก่ไขใ่นอนาคต 
 

-รู้จกัการวางแผน กระบวนการ
ท างานอยา่งเป็นระบบให้ประสบ
ความส าเร็จ 
-ฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงในสงัคม 
-ปลกูฝังจิตส านกึเร่ืองการ
ประหยดัและอดออม 
-น าแบบอยา่งแนวคดิไป
พฒันาการในการประกอบอาชีพ
ให้เหมาะสมกบัทรัพยากรท่ีมีอยู่
ในชมุชน ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ได้ฝึกทกัษะกระบวนการท างาน
ของตนเองร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่ง
ปลอดภยั 

ความรู้ -รอบรู้ เก่ียวกบัการเลีย้งไก่ไขแ่ละน าความรู้มาประยกุต์เป็นของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

-ออกแบบวิธีการท างานแตล่ะอยา่งโดยการรู้จกัเลือกใช้เคร่ืองมือ



จดัล าดบัวิธีการขัน้ตอนให้เหมาะสมกบังาน 

- ปัญหา หรือความต้องการของตนเอง  แก้ไขด้วยการรวบรวมข้อมลู   

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคดิเป็นภาพร่าง ๒ มิต ิ   และขัน้ตอนใน

ท างาน 

- รู้เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีถกูวิธีจะชว่ยให้การท างาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-มีความคดิสร้างสรรค์ ท าให้ผลงานมีคณุภาพ 

คณุธรรม -มีความรับผิดชอบ ความอดทน เพียรพยายามในการท างานด้วย
ความสามคัคีช่วยเหลือแบง่ปัน  รู้จกัประหยดั และตรงตอ่เวลา 

 

กลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ประเมินผลลพัธ์ (KPA) ท่ีเกิดกบัผู้ เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้าน          

วดั 

วตัถ ุ สงัคม สิ่งแวดล้อม วฒันธรรม 

ความรู้ -มีความรู้ในการน าแหลง่

เรียนรู้มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

-มีความรู้ความเข้าใจใน

การเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์ 

อยา่งคุ้มคา่และถกูวิธี 

 

-รู้จกัแบง่หน้าท่ี 

รับผิดชอบในการ

ท างาน 

-แลกเปล่ียนเรียนรู้

จากเพ่ือนครูและภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

-มีความรู้ในการ

เลือกใช้วสัดอุปุกรณ์

ในท้องถ่ินมาใช้

ประโยชน์ได้อย่าง

เหมาะสม 

-มีความรู้เก่ียวกบัการ

รักษาธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

-มีความรู้ความเข้าใจใน

ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  มา

ใช้ในการท างาน 

 



ทกัษะ -มีทกัษะการท างานและ

สามารถเลือกใช้วสัดุ

อปุกรณ์ได้ถกูตามขัน้ตอน

อยา่งคุ้มคา่และถกูต้อง

ตามวิธีการส ารวจและเก็บ

ข้อมลู 

-มีทกัษะในการเก็บและ

บ ารุงรักษาอปุกรณ์ 

- เรียนรู้กระบวนการ

กลุม่ฝึกการท างาน

ร่วมกนัอยา่งเป็น

ระบบท าให้ประสบ

ความส าเร็จ 

-รู้จกัชว่ยเหลือ

แบง่ปันให้กบัผู้ อ่ืน 

 

-ได้ฝึกทกัษะการ

ส ารวจและเก็บข้อมลู

ของการเลีย้งไก่ไข่ 

 

-การชว่ยเหลือเกือ้กลู

เอือ้เฟือ้แบง่ปัน 

คา่นิยม -เห็นคณุคา่ของวสัดุ

อปุกรณ์ในการเลีย้งไก่ไข่

โดยใช้อยา่งประหยดัและ

คุ้มคา่ 

-มีเจตนคตท่ีิดีในการน า

แหลง่เรียนรู้ในท้องถ่ิน 

ชมุชนมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

-เกิดความรักสามคัคี

ในหมูค่ณะและ

ยอมรับฟังความ

คดิเห็นของผู้ อ่ืน 

-ตระหนกัในการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่ง

คุ้มคา่ 

-สืบทอดและเห็นคณุคา่ 

วฒันธรรมท้องถ่ิน 

-ภาคภมูิใจในผลงานท่ี

ได้จากแหลง่เรียนรู้ใน

ท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังความคิด เร่ืองการเก็บข้อมูลการเลีย้งไก่ไข ่

ภาระงาน 

 นกัเรียนจดัท า แผนผงัความคดิ ขัน้ตอนการด าเนินการเก็บข้อมลูการเลีย้งไก่ไข่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลงานตนเอง  ให้นกัเรียนประเมินความพงึพอใจผลงาน โดยท าเคร่ืองหมาย   /   ทบัรูปใบหน้า

ด้านลา่ง 

ระดับความพงึพอใจ 

 

 

 

ประเมินผลงาน  ให้นกัเรียนประเมินแผนผงัความคิด โดยกากบาท   /   ทบัรูปใบหน้าด้านล่าง 

 

 

 

ช่ือ..................................................................นามสกลุ......................................ชัน้............... 

หมายเหตุ   ครูใช้แบบประเมินตามตารางเกณฑ์ประเมินการท างาน 
 



แผนผังความคิด เร่ืองการเลีย้งไก่ไข ่

ภาระงาน 

 นกัเรียนจดัท า แผนผงัความคดิ ประโยชน์ของการเลีย้งไก่ไขท่ี่มีผลดีตอ่คนในชมุชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลงานตนเอง  ให้นกัเรียนประเมินความพงึพอใจผลงาน โดยท าเคร่ืองหมาย   /   ทบัรูปใบหน้า

ด้านลา่ง 

ระดับความพงึพอใจ 

 

 

 

ประเมินผลงาน  ให้นกัเรียนประเมินแผนผงัความคิด โดยกากบาท   /   ทบัรูปใบหน้าด้านล่าง 

 

 

 

ช่ือ..................................................................นามสกลุ......................................ชัน้............... 

หมายเหตุ   ครูใช้แบบประเมินตามตารางเกณฑ์ประเมินการท างาน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


