
แผนการจดัการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมคณุลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียง 

รายวชิา  เกษตร   ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

หนว่ยการเรียนรู้บรูณาการ ที่ 3      เร่ือง  สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติป่าชายเลน        เวลา      3    ชัว่โมง 

แผนจดัการเรียนรู้ เร่ือง    ระบบนิเวศของบป่าชายเลน     เวลา      3    ชัว่โมง 

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

1.มาตรฐานการเรียนรู้ /ตวัชีว้ดั   

                ง..1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะกระบวนการท างาน ทกัษะ  การจดัการ ทกัษะ

กระบวนการแก้ปัญหา  ทกัษะการท างานร่วมกนั   และทกัษะ  การแสวงหาความรู้  มีคณุธรรม    และลกัษณะนิสยัในการ

ท างาน    มีจิตส านกึในการใช้พลงังาน  ทรัพยากร  และสิง่แวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

  ป.2/2   ใช้วสัดอุปุกรณ์ และเคร่ืองมือในการท างานอยา่งเหมาะสมกบังานและประหยดั 

     ง.  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและประดิษฐ์สิง่ของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอยา่งมคีวามคดิสร้างสรรค์  เลอืกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ตอ่ชีวิต  สงัคม  สิง่แวดล้อมและมี

สว่นร่วมในการจดัการเทคโนโลยทีี่ยัง่ยืน 

 ป.2/2   ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมลู ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคดิเป็นภาพร่าง  2 มิติ   

               ป.2/3   น าความรู้เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือที่ถกูวิธีไปประยกุต์ใช้ 

                 ป.2/4   มีความคิดสร้างสรรค์อยา่งน้อย 1  ลกัษณะ  ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  

       ส.  3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลติและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากดัได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพอยา่งคุ้มคา่  รวมทัง้เข้าใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีดลุยภาพ 

 

 

 

 



2.  สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 

 การรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัทรัพยากรสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติของป่าชายเลน ดิน หิน กรวดทราย แร่ธาต ุน า้ 

พนัธุ์พืช อากาศ คณุคา่ของสิง่แวดล้อมดงักลา่วเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการศกึษาระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนท่ีมีตอ่มนษุย์ 

พืช สตัว์ สามารถน ามาวิเคราะห์การใช้และการพฒันาสิง่แวดล้อมดงักลา่ว เหตปัุจจยัที่มีผลกระทบตอ่สภาวะแวดล้อม

ของป่าชายเลน การเปลีย่นแปลง จ าแนก จดัหมวดหมู ่การกระท าที่ถกูต้องและไมถ่กูต้องทัง้ในด้านสว่นบคุคล และ

สว่นรวม และการพฒันาสิง่แวดล้อมป่าชายเลนท่ีเกิดผลเสยีตามมาโดยรู้เทา่ไมถ่งึการณ์ หรือวางแผนไมร่อบคอบยอ่มมี

ผลกระทบกบัระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนทัง้สิน้  

3. จดุประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 น าความรู้เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือที่ถกูวิธีไปประยกุต์ใช้ในการจดัเก็บข้อมลู (K) 

3.2  เลอืกใช้วสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองมือทีเ่หมาะสมกบังานและประหยดั    (P) 

3.3  เลอืกวิธีการจดัเก็บข้อมลูของป่าชายเลน อยา่งมีความคิดสร้างสรรค์  (P)  

3.5  เห็นประโยชน์ คณุคา่ของระบบนิเวศของป่าชายเลน (A) 

3.6  วิเคราะห์คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  ข้อที่ 5  อยูอ่ยา่งพอเพยีง  ได้   (P) 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  การท างานแตล่ะอยา่งต้องรู้จกัใช้เคร่ืองมือและวิธีการท างานให้สอดคล้องกบัลกัษณะของงานจึงจะช่วยให้การ

ท างานนัน้ประหยดัคา่ใช้จา่ย  เวลา  รวมทัง้แรงงานผู้ปฏิบตัิจงึควรวางแผนวิธีการท างานแตล่ะขัน้ตอนโดยการรู้จกัเลอืกใช้

เคร่ืองมือจดัล าดบัวธีิการขัน้ตอนให้เหมาะสมกับงาน 

4.2  ปัญหา หรือความต้องการของตนเอง  แก้ไขด้วยการรวบรวมข้อมลู   ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ 

มิติ    และขัน้ตอนในการท างาน 

4.3  ความรู้ที่เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือที่ถกูวิธีจะช่วยให้การท างาน เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.4  ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้การท างานมีประสทิธิภาพ 

5. สมรรถนะส าคญั 

           5.1 ความสามารถในการคดิ       

            5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา     



            5.3 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

6. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

          6.1 อยูอ่ยา่งพอเพียง          

           6.2 มุง่มัน่ในการท างาน    

7. ภาระงาน/ชิน้งาน 

 7.1 ภาระงาน 

                           1. การส ารวจข้อมลูของระบบนิเวศของป่าชายเลน ในบริเวณโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์    

 7.2 ชิน้งาน 

                   1. แบบรายงานผลการส ารวจ 1 เลม่ 

   2. ผงัความคิด “ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนอยา่งงา่ย” 

   3. เขียนแผนภมูิขัน้ตอนการส ารวจป่าชายเลนในโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 

8. กระบวนการการจดัการเรียนรู้ 

ชัว่โมงที่ 1     

8.1   ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน  

(1 )  ถามนกัเรียนวา่ 

o ความหมายของระบบนิเวศของป่าชายเลน   คืออะไร 

o เราจะเก็บข้อมลูของพืชและสตัว์ที่พบในป่าชายเลนด้วยวิธีไดได้บ้าง 

o ถ้าให้นกัเรียนส ารวจและเก็บข้อมลูเก่ียวกบัพืชและสตัว์ในป่าชายเลน นกัเรียนจะท าอยา่งไรบ้าง 

(ครูทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมด้วยค าถามเพื่อให้นกัเรียนรู้จกัความพอประมาณเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจของ

ตนเองในการเรียนรู้เหมาะสมกบัเนือ้หาวยัเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีครูใช้เป็นภมูิคุ้มกนัในการจดัการเรียนการสอนและการ

ปฏิบตัิกิจกรรมขอนกัเรียน) 

  



(2 )  ครูแจ้งวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในชัว่โมง 

 (ครูให้นกัเรียนทราบวตัถปุระสงค์ก่อนเรียนเพื่อสร้างภมูคิุ้มกนัให้นกัเรียนทราบและเข้าใจแนวทางการปฏิบตัิภารกิจของ

ตนเองลว่งหน้าเป็นการทบทวนความรู้ประสบการณ์เดิมที่จะเช่ือมโยงเป็นความรู้ใหม ่) 

8.2   ขัน้กิจกรรม  

(3 )  ครูให้นกัเรียนแบง่กลุม่นกัเรียนกลุม่ละ    4-5   คน ให้แตล่ะกลุม่มีหวัหน้าหรือประธาน   เลขาท าหน้าที่บนัทกึ   ผู้วาด

ภาพ  การเลอืกหวัหน้าและเลขานกุารเพื่อท าหน้าที่ประสานงานและบนัทกึการประชมุกลุม่   (โดยวิธีการแบง่กลุม่นกัเรียน 

แบง่หน้าที่ตามความสมคัรใจทีเ่น้นความสามารถ/ความถนดัของแตล่ะคนที่จะร่วมกนัท างาน    เพื่อสนบัสนนุการท างาน

ตามหน้าที่ของนกัเรียนในกลุม่ให้มีความพอประมาณกบัความสามารถ และศกัยภาพของนกัเรียนแตล่ะคนในกลุม่      ให้

เข้าใจวิธีคิดของครูในการจดัการเรียนรู้พอประมาณกบันกัเรียนที่อยูใ่นห้องเรียนเดียวกนัในการศกึษาและก าหนดหน้าที่

เพื่อน าความสามารถ/ความถนดัของนกัเรียนแตล่ะคนเป็นภมูิคุ้มกนัในการท างานกลุม่ในการเรียนรู้) 

 (4)  ครูน าภาพป่าชายเลนท่ีสมบรูณ์ และถกูท ารายโดยมนษุย์และจากภยัธรรมชาติแผนภมูิระบบนิเวศของป่าชายเลน พืช

และสตัว์ที่พบในป่าชายเลนทัว่ไปมาให้นกัเรียนด ู ครูกระตุ้นนกัเรียนให้ทัว่ถงึด้วยค าถาม 

-  ภาพท่ีเห็นตา่งกนัอยา่งไร ผลของการกระท าเกิดจากอะไร เราจะท าอะไรได้บ้าง   ด้วยวิธีอะไร   

-  การเช่ือมโยงของกระบวนการในระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนเกิดผลกระทบกบัมนษุย์ในเร่ืองไดบ้าง 

-  นกัเรียนจะท าอยา่งไรถ้าครูจะให้ท าการส ารวจสตัว์และพืชในพืน้ท่ีป่าชายเลนในบริเวณโรงเรียน 

-  เพราะเหตใุด   สิง่ตอ่ไปนีช้่วยให้การท างานมกีารประหยดัคา่ใช้จ่าย เวลา รวมทัง้แรงงานผู้ปฏิบตัิ   ท่ีต้องออกแบบ

วิธีการท างานแตล่ะอยา่ง     

1. การรู้จกัเลอืกใช้เคร่ืองมือการใช้เคร่ืองมือ 

2. วิธีการท างานให้สอดคล้องกบัลกัษณะของงาน  

3. การจดัล าดบัวิธีการขัน้ตอนให้เหมาะสมกบัการส ารวจสตัว์และพนัธุ์พืช ในป่าชายเลน  

- การใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือทีถ่กูวธีิจะช่วยให้การส ารวจเก็บข้อมลู เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพอยา่งไร  

-  ถ้าการส ารวจเก็บข้อมลูตามขัน้ตอนมีปัญหา การแก้ไขนกัเรียนจะท าอยา่งไร 

- ความคิดสร้างสรรค์ การเลอืกใช้วิธีส ารวจและเก็บข้อมลูที่เหมาะสมช่วยเพิ่มคณุคณุภาพของงานได้อยา่งไร 

 



(นกัเรียนได้คดิอยา่งมีสติ ใช้ความรู้ที่ได้รับมาพิจารณาเป็นเหตเุป็นผลในการอธิบายและสรุปประโยชน์ที่ได้จากการวาง

แผนการท างานที่เลอืกใช้  เพื่อฝึกให้นกัเรียนรับฟังความคดิเห็นของตนเองและผู้อื่น  ) 

ชั่วโมงที่ 2-3    

 (5)   ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ออกแบบ วางแผน ระดมความคิดเก่ียวกบัวิธีการและขัน้ตอนในการส ารวจและเก็บข้อมลู  

1.  หาแหลง่เรียนรู้เพื่อปฏิบตัิการส ารวจและเก็บข้อมลูสตัว์และพืชในป่าชายเลน 

2. วางแผน ระดมความคิดเก่ียวกบัการจดัหมวดหมูข้่อมลูและส ารวจ ตามแผนการท างาน 

3.ให้นกัเรียนร่วมกนัเขยีนแผนภมูิการปฏิบตัิการส ารวจและเก็บข้อมลูสตัว์และพืชในป่าชายเลนตามล าดบัขัน้ตอน เพื่อมา

น าเสนอท่ีหน้าชัน้ 

o การเลอืกใช้ อปุกรณ์ และเคร่ืองมือที่เหมาะสมกบัการส ารวจและเก็บข้อมลูสตัว์และพืชในป่าชายเลน 

o การน าความรู้เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือที่ถกูวิธีไปประยกุต์ใช้ในการส ารวจและเก็บข้อมลูสตัว์และพืชใน

ป่าชายเลน 

o การเลอืกวิธีการส ารวจและเก็บข้อมลูสตัว์และพืชในป่าชายเลนอยา่งมีความคิดสร้างสรรค์ 

o การเพาะเมลด็และประเมินผลงาน  ของตนเองและผู้อื่น  

o การเห็นประโยชน์ คณุคา่ของการการส ารวจและเก็บข้อมลูสตัว์และพืชในป่าชายเลน 

 (ครูเช่ือมโยงความรู้ให้นกัเรียนน าความรู้ความเข้าใจใหมท่ี่ตกผลกึในตวันกัเรียนเขยีนเป็นภมูิคุ้มกนัของตนเอง  ให้

น าเสนอเป็นการออกแบบ วางแผน  ตามความคิดที่ชว่ยกนัระดมความคิดเก่ียวกบัขัน้ตอนการท างาน  ของตนเองให้ครู

ทราบ) 

(6)   ให้นกัเรียนเตรียมวสัดอุปุกรณ์ในการส ารวจและเก็บข้อมลูสตัว์และพืชในป่าชายเลนตามแผนการท างาน  

(ครูให้นกัเรียนสร้างภมูคิุ้มกนัท่ีดใีนการเตรียมตวัท างาน  จากความพอประมาณกบัวสัดอุปุกรณ์ และเคร่ืองมือ   แหลง่

เรียนรู้ของนกัเรียนในการท างานที่ตนเองมีอยูจ่ านวนพอดีกบัความต้องการในการเพาะเมลด็ต้นตะบนูของนกัเรียนเพื่อให้มี

ภมูิคุ้มกนัในการจดัการเรียนรู้ด้วยความรอบคอบ ในการท างาน) 

 (7)  ให้นกัเรียน 

1.    น าแผนภมูิการส ารวจและเก็บข้อมลูสตัว์และพืชในป่าชายเลนตามล าดบัขัน้ตอน  น าเสนอท่ีหน้าชัน้ 

2.   ส ารวจวสัดอุปุกรณ์ในการส ารวจและเก็บข้อมลูสตัว์และพืชในป่าชายเลนที่เตรียมมาอยา่งพอเพียง 



( นกัเรียนได้ฝึกคดิการวางแผนกอ่นท างานให้มคีวามรอบคอบ ปลอดภยั เป็นการสร้างภมูิคุ้มกนักอ่นท างาน )  

3.  ให้ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมลูสตัว์และพืชในป่าชายเลนตามแผนท่ีก าหนด 

( นกัเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ในการอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่ ) 

4.  ให้นกัเรียนร่วมกนัตัง้เกณฑ์ประเมินผลงาน     โดยครูเสนอแนะ 

 - ผลงานท่ีท าเสร็จแล้วนา่จะมีรูปเลม่ และคณุคา่อยา่งไร      

5.  ให้นกัเรียนน ารายงานผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแตล่ะกลุม่น าเสนอ หน้าชัน้  โดยให้ตนเองและเพื่อนๆประเมินให้คะแนน  

พร้อมบนัทกึหรือบอกข้อดี  ข้อด้อยที่ควรปรับปรุงของผลงาน 

(นกัเรียนได้คดิอยา่งมีสติ   ใช้ความรู้ที่ได้รับมาพจิารณาเป็นเหตเุป็นผลในการก าหนดเกณฑ์ประเมินผลงาน     การอธิบาย

และสรุปประโยชน์ที่ได้จากการส ารวจ  เพื่อฝึกให้นกัเรียนรับฟังความคดิเห็นของตนเองและผู้อื่น   แสดงความคิดเห็น

วิพากษ์วจิารณ์ผู้อื่นอยา่งมีเหตผุล บนพืน้ฐานของความรู้ได้เหมาะสม และฝึกการอยูอ่ยา่งพอเพียง มุง่มัน่ในการท างาน  )  

8.3   ขัน้สรุป 

 (8)  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุป  น าเสนองานด้วยแผนผงัความคิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการ

ปฏิบตัิงานและผลงาน ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้  

1. ความหมายของระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน     

2.วสัดอุปุกรณ์ และเคร่ืองมือใน การท างานแตล่ะอยา่งต้องรู้จกัใช้เคร่ืองมือและวธีิการท างานให้สอดคล้องกบัลกัษณะของ

งานจงึจะช่วยให้การท างานนัน้ประหยดัคา่ใช้จ่าย  เวลา   

3.คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  ข้อที่ 5  อยูอ่ยา่งพอเพียง  ข้อที่ 6  มุง่มัน่ในการท างานรวมทัง้แรงงานผู้ปฏิบตัิจึงควร

ออกแบบวิธีการท างานแตล่ะอยา่งโดยการรู้จกัเลอืกใช้เคร่ืองมือจดัล าดบัวธีิการขัน้ตอนให้เหมาะสมกบังาน 

4. แนวคิดจากการเก็บข้อมลูได้ด้วยตนเองอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 5.ออกแบบ  วางแผนและท างานของตนเองตามล าดบัขัน้ตอน ความคิด สร้างสรรค์ ท าให้ผลงานท่ีดีและมีคณุภาพ 

6.ผลงานท่ีส าเร็จมีข้อดี  ข้อด้อยที่ควรปรับปรุง   

7.ผลงานมีประโยชน์   มีคณุคา่ตอ่ตนเอง  ครอบครัวและสงัคม 

 



(นกัเรียนวิเคราะห์ทบทวนจากความรู้เดิมและประสบการณ์ของตนเอง เช่ือมโยงเร่ืองการท างาน ทีม่ีความพอประมาณของ

ตนเอง  จากการรวบรวมข้อมลูที่ได้รับ นกัเรียนคดิเป็นขัน้ตอนและคิดอยา่งมเีหตผุล    ครูเช่ือมโยงความรู้ให้นกัเรียนน า

ความรู้ความเข้าใจใหมท่ีต่กผลกึในตวันกัเรียน  ให้ร่วมกนัสรุป  น าเสนอเป็นความคิดของตนเองให้ครูทราบเขียนลงใน

แผนผงัความคิดของตนเอง  จากการใช้ความรู้และประสบการณ์ทีต่กผลกึใหมม่าเป็นข้อมลู ) 

       9.  สือ่และแหลง่เรียนรู้ 

 9.1  สือ่การเรียนรู้   

  -  แผนภมูิระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนแบบงา่ยเข้าใจงา่ย 

  -  ภาพป่าชายเลนท่ีสมบรูณ์และป่าที่ถกูท ารายโดยมนษุย์และจากธรรมชาติ 

                           -  ภาพพืชและสตัว์ในป่าชายเลนบางชนดิ 

 9.2  แหลง่เรียนรู้ แหลง่เรียนรู้ป่าชายเลนภายในโรงเรียน 

 10.   การวัดและประเมินผล 

 

รายการท่ีวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.  น าความรู้เก่ียวกบัการ

ใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีถกูวิธี

ไปประยกุต์ใช้ในการlส ารวจ

(ความรู้) 

ตรวจแผนผงั

ความคดิ 

แผนผงัความคดิ ผา่นเกณฑ์ร้อยละ  70 

ขึน้ไป 

2.เลือกใช้วสัด ุอปุกรณ์ และ

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบังาน

และประหยดั(ทกัษะ/

กระบวนการ) 

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม ผา่นเกณฑ์ร้อยละ  70 

ขึน้ไป 

3. ออกแบบท างานอยา่งมี
ความคดิสร้างสรรค์  

ตรวจแผนผงั แผนผงัความคดิ ผา่นเกณฑ์ร้อยละ  70 



(ทกัษะ/กระบวนการ) ความคดิ ขึน้ไป 

4. ปฏิบตัิและประเมินผลงาน  

ของตนเองและผู้อื่นได้   

(ทกัษะ/กระบวนการ) 

ตรวจผลงาน ผลงาน ผา่นเกณฑ์ร้อยละ  70 

ขึน้ไป 

5. เห็นประโยชน์ คณุคา่ของ

ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน

(คา่นิยม) 

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม ผา่นเกณฑ์ร้อยละ  70 

ขึน้ไป 

6.วิเคราะห์คณุลกัษณะอนั

พงึประสงค์   

ข้อท่ี 5  อยู่อยา่งพอเพียง   

ข้อท่ี 6  มุง่มัน่ในการท างาน 

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม ผา่นเกณฑ์ร้อยละ  70 

ขึน้ไป 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

เร่ืองท่ีจะประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

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

(K)   น าความรู้

เก่ียวกบัการใช้

อปุกรณ์ เคร่ืองมือ

ท่ีถกูวิธีไป

ประยกุต์ใช้ในการ

ท างาน(ความรู้)

เขียนเป็นแผนผงั

1. น าเสนอได้ตาม

ขัน้ตอนโดยการ

บอกวสัดอุปุกรณ์

ไมค่รบ  ไมบ่อกวิธี

ท า 

1. ใช้น าเสนอได้

ตามขัน้ตอนโดย

การบอกวสัดุ

อปุกรณ์ไมค่รบ  

บอกวิธีท า ได้

ถกูต้องบางขัน้ตอน 

1. น าเสนอได้ตาม

ขัน้ตอนโดยการ

บอกวสัดอุปุกรณ์

ครบ  บอกวิธีท า ได้

ถกูต้องบางขัน้ตอน 

1. น าเสนอได้ตาม

ขัน้ตอนโดยการ

บอกวสัดอุปุกรณ์

ครบ  บอกวิธีท า ได้

ถกูต้องทัง้หมด 



ความคดิ 

 

(P)  2.เลือกใช้วสัด ุ

อปุกรณ์ และ

เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสมกบังาน

ประหยดัและ

คุ้มคา่  

 

 

3. ออกแบบและ
ท างาน อยา่งมี
ความคดิ
สร้างสรรค์  (ทกัษะ
กระบวนการ) 

 

 

4.ท างานและ
ประเมินผลงาน  ของ
ตนเองและผู้อื่นได้   
(ทกัษะ/
กระบวนการ) 

 

5. เห็นประโยชน์ 
คณุคา่ของของป่า
ชายเลน(คา่นิยม) 

2.เลือกใช้เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์และ

ปฏิบตังิานไม่

ถกูต้องแต ่มี

ผลงานไมป่ระหยดั

และไมคุ่้มคา่ 

 

2.เลือกใช้เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์และ

ปฏิบตังิานได้

ถกูต้องน้อยและ มี

ผลงานประหยดั

และคุ้มคา่ 

2.เลือกใช้เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์และ

ปฏิบตังิานได้

ถกูต้อง เป็น

บางสว่นและมี

ผลงานประหยดั

และคุ้มคา่ 

 

2.เลือกใช้เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์และ

ปฏิบตังิานได้

ถกูต้อง มีผลงาน

ครบถ้วนประหยดั

และคุ้มคา่ 

3.การปฏิบตังิาน

ไมเ่ป็นไปตาม

ขัน้ตอนแตมี่

ผลงานปรากฏ

บางสว่น 

3.การปฏิบตังิาน

ตามขัน้ตอนท่ี

ถกูต้อง ผลงานไม่

สมบรูณ์ 

3.การปฏิบตังิาน

ตามขัน้ตอนท่ี

ถกูต้อง ผลงาน

สมบรูณ์ 

3.การปฏิบตังิาน

ตามขัน้ตอนท่ี

ถกูต้อง ผลงาน

สมบรูณ์เป็น

แบบอยา่งกบัผู้ อ่ืน

ได้ 

 

4.ผลงานต้องแก้ไข 

ไมเ่หมาะสม ไม่

ตรงตามอตัราสว่น

ท่ีก าหนด  

4.ผลงานพอใช้ 

วสัดแุละภาชนะไม่

เหมาะสม   

4.ผลงานดี  วสัดไุม่

ตรงตามอตัราสว่น

และภาชนะด ี  

4.ผลงานดีเย่ียมใช้

วสัดไุด้ตรงตาม

อตัราสว่นท่ีก าหนด

ภาชนะถกูต้อง 

5.ไมเ่ห็นประโยชน์ 

ไมเ่ห็นคณุคา่ของ

5.เห็นประโยชน์ 

ของการเพาะแตไ่ม่

เห็นคณุคา่ของการ

5.เห็นประโยชน์ 

คณุคา่ของการของ

5.เห็นประโยชน์ 

คณุคา่ของการของ

ป่าชายเลนมีความ



 ของป่าชายเลน ของป่าชายเลน ป่าชายเลน ช่ืนชมภมูิใจใน

ผลงานท่ีท า 

 

ตัวชีวั้ด 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

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

2.อยู่อย่าง

อย่างเพียง 

2.1ด าเนินชีวิต

อย่าง

พอประมาณ  

มีเหตุผล 

รอบคอบ  

มีคุณธรรม 

รอบคอบมีเหตผุล

ไมเ่อาเปรียบผู้ อ่ืน 

ไมท่ าให้ผู้ อ่ืน

เดือดร้อน และให้

อภยัเม่ือผู้ อ่ืน 

กระท าผิดพลาด 

รอบคอบ มีเหตผุล

ไมเ่อาเปรียบผู้ อ่ืน 

และไมท่ าให้ผู้ อ่ืน 

เดือดร้อน 

รอบคอบ มีเหตผุล 

ไมใ่ห้ความร่วมมือ 

ไมเ่สียสละในการ

ท างาน 

ไมร่อบคอบ ไมใ่ช้

หลกัเหตใุนการ

ท างาน 

2.2 มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี 

ปรับตัวเพ่ืออยู่

ในสังคมได้

อย่างมี

ความสุข 

ใช้ความรู้ข้อมลู

ขา่วสารในการวาง

แผนการเรียนการ

ท างานและใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั

ยอมรับ การ

เปล่ียนแปลงของ

ครอบครัวชมุชน 

สงัคม 

สภาพแวดล้อมและ

ปรับตวัอยูร่่วมกบั

ผู้ อ่ืนได้อยา่งมี

ใช้ ความรู้ ข้อมลู 

ขา่วสารในการวาง

แผนการเรียนการ

ท างานและใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั

ยอมรับการ

เปล่ียนแปลงของ

ครอบครัว ชมุชน 

สงัคมและ

สภาพแวดล้อม 

ใช้ ความรู้ ข้อมลู 

ขา่วสาร ในการวาง

แผนการเรียนการ

ท างานและใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

รับรู้การเปล่ียน 

แปลงของ

ครอบครัวชมุชน

และภาพแวดล้อม 

ไมว่างแผนการ

เรียนและการใช้ 

ชีวิตประจ าวนั 



ความสขุ 

3.มุ่งม่ันในการ

ท างาน 

3.1 ตัง้ใจและ

รับผิดชอบใน

การปฏิบัติ

หน้าที่การงาน 

ตัง้ใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้ส าเร็จ 

มีการปรับปรุงและ

พฒันาการท างาน

ให้ดีขึน้ด้วยตนเอง 

ตัง้ใจและ

รับผิดชอบ 

ในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้

ส าเร็จ มีการ

ปรับปรุง และ

พฒันาการ 

ท างานให้ดีขึน้ 

ตัง้ใจและ

รับผิดชอบ 

ในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้

ส าเร็จ มีการ

ปรับปรุงการ

ท างานให้ดีขึน้ 

ไมต่ัง้ใจปฏิบตัิ

หน้าท่ีการงาน 

3.2 ท างานด้วย 

ความเพียร

พยายาม และ 

อดทนเพื่อให้

งานส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

ท างานด้วยความ

ขยนัอดทน และ

พยายามให้งาน

ส าเร็จตาม

เป้าหมายภายใน

เวลาท่ีก าหนดไมย่่อ

ท้อตอ่ปัญหา

แก้ปัญหาอปุสรรค

ในการท างาน และ

ช่ืนชมผลงานด้วย

ความภาคภมูิใจ 

ท างานด้วยความ

ขยนัอดทน และ

พยายามให้งาน 

ส าเร็จตาม 

เป้าหมายไมย่่อท้อ

ตอ่ปัญหาในการ

ท างาน และช่ืนชม

ผลงานด้วยความ 

ภาคภมูิใจ 

ท างานด้วยความ

ขยนัอดทน และ

พยายามให้งาน

ส าเร็จตาม 

เป้าหมาย และช่ืน

ชมผลงานด้วย

ความ 

ภาคภมูิใจ 

ไมข่ยนั อดทน 

ในการท างาน 

 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 

ช่วงคะแนน  12 – 16  ระดบัคณุภาพ  4 หมายถึง  ดีมาก 

ช่วงคะแนน   8 –  11 ระดบัคณุภาพ  3 หมายถึง ดี 



ช่วงคะแนน   4  -  7  ระดบัคณุภาพ  2  หมายถึง พอใช้ 

ช่วงคะแนน   ๐  -  3  ระดบัคณุภาพ  1              หมายถงึ ปรับปรุง 

 

13. บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 

11.   บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ (เขียนประเดน็เน้นผลการเรียนรู้ จดุประสงค์ ความรู้ สมรรถนะ 

คณุลกัษณะพอเพียง) 

  11.1   ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้(ความรู้/กระบวนการ/คา่นิยม) 

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

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

………………………………………………………………………………………… 

  11.2  ปัญหาและอปุสรรค 

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

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

………………………………………………………………………………………… 

  11.3  แนวทางในการแก้ไขและพฒันา 

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

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

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

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

…………..……      

 

 

 

 

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

( นายเกรียงศกัดิ ์ฤกษ์งาม ) 

ครูผู้สอน 



 

ความคดิเห็นของผู้บริหาร 

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

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

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

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

………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

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

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

ผู้บริหารโรงเรียน 



  แบบบันทกึผลการประเมิน 

 

รายการ คุณลักษณะอันพงึประสงค์/

ตัวชีวั้ด  (ระดับคุณภาพ) 

 

การปฏิบัตงิาน(5 คะแนน)  

แผนผังความคิด(5 คะแนน) 

ผลงาน  (5 คะแนน) 

รว
มค

ะแ
นน

 (1
5 

 ค
ะแ

นน
) 

ช่ือ-สกลุ 2.1 2.2 3.1 3.2 
น า
คว
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รู้เขี

ยน
เป็
นแ
ผน
ผงั
คว
าม
คิด
 (3
) 

กา
รเลื

อก
วสั
ด ุ
อปุ
กร
ณ์

  (
2)

 

ออ
กแ
บบ

แล
ะป
ฏิบ

ตังิ
าน

  (
3)

 

เห
็นป

ระ
โย
ชน์
 ค
ณุ
คา่
ขอ
งป่
าช
าย
เล
น 
(2
) 

ผล
งา
น 
(5
) 

 
            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

            

            

                                    

     ลงช่ือ                                                                      ผู้ประเมิน 

                                              (                                                           )  ครู/นกัเรียน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

13-15  คะแนน    ดีมาก  ได้คณุภาพ   ระดบั 4  

10-12  คะแนน    ดี   ได้คณุภาพ  ระดบั 3 

6-9  คะแนน    พอใช้  ได้คณุภาพ  ระดบั  2 

ต ่ากว่า  5 คะแนน   ปรับปรุง ได้คณุภาพ ระดบั  1 

 

 

 

 

 



กลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ครูผู้สอนใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร  ในขัน้เตรียมการสอน/จดัการเรียนรู้ 

 

ประเดน็ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 

เนือ้หา - วิเคราะห์เนือ้หาสาระให้สอดคล้อง

กบัหลกัสตูรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัชีว้ดัของกลุม่สาระการเรียนรู้ 

- ครูมีความรอบรู้ ในเร่ืองการ

ประดษิฐ์ของใช้จากวสัดเุหลือใช้ 

- 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
สร้างสรรค์และเกิดผลในการผลิต
ชิน้งาน 
-นกัเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรง
ในการเรียนรู้และเป็นแนวทางใน
การรู้จกัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
ในอนาคต 
 

-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 เก่ียวกบัระบบนิเวศของป่าชายเลน  และน าความรู้มา
ประยกุต์เป็นของใช้ในชีวิตประจ 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

ของป่าชายเลน 

 

-การชว่ยเหลือเกือ้กลู

เอือ้เฟือ้แบง่ปัน 

คา่นิยม -เห็นคณุคา่ของวสัดุ

อปุกรณ์โดยใช้อยา่ง

ประหยดัและคุ้มคา่ 

-มีเจตนคตท่ีิดีในการน า

แหลง่เรียนรู้ในท้องถ่ิน 

ชมุชนมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

-เกิดความรักสามคัคี

ในหมูค่ณะและ

ยอมรับฟังความ

คดิเห็นของผู้ อ่ืน 

-ตระหนกัในการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่ง

คุ้มคา่ 

-สืบทอดและเห็นคณุคา่ 

วฒันธรรมท้องถ่ิน 

-ภาคภมูิใจในผลงานท่ี

ได้จากแหลง่เรียนรู้ใน

ท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังความคิด เร่ืองการเก็บข้อมูลพืชและสัตว์ในป่าชายเลน 

ภาระงาน 

 นกัเรียนจดัท า แผนผงัความคดิ ขัน้ตอนการด าเนินการเก็บข้อมลูพืชและสตัว์ในป่าชายเลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลงานตนเอง  ให้นกัเรียนประเมินความพงึพอใจผลงาน โดยท าเคร่ืองหมาย   /   ทบัรูปใบหน้า

ด้านลา่ง 

ระดับความพงึพอใจ 

 

 

 

ประเมินผลงาน  ให้นกัเรียนประเมินแผนผงัความคิด โดยกากบาท   /   ทบัรูปใบหน้าด้านล่าง 

 

 

 

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

หมายเหตุ   ครูใช้แบบประเมินตามตารางเกณฑ์ประเมินการท างาน 
 



แผนผังความคิด เร่ืองระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน 

ภาระงาน 

 นกัเรียนจดัท า แผนผงัความคดิ ประโยชน์ของระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนท่ีมีผลดีตอ่คนในชมุชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลงานตนเอง  ให้นกัเรียนประเมินความพงึพอใจผลงาน โดยท าเคร่ืองหมาย   /   ทบัรูปใบหน้า

ด้านลา่ง 

ระดับความพงึพอใจ 

 

 

 

ประเมินผลงาน  ให้นกัเรียนประเมินแผนผงัความคิด โดยกากบาท   /   ทบัรูปใบหน้าด้านล่าง 

 

 

 

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

หมายเหตุ   ครูใช้แบบประเมินตามตารางเกณฑ์ประเมินการท างาน 
 


