
                                                    

แผนการจัดการเรียนรู/ท่ี 20 

 

กลุ6มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร>      ชั้นมัธยมศึกษาปEท่ี 1 

สาระท่ี 2 กระบวนการดำรงชีวิตของพืช     ภาคเรียนท่ี 1/2562 

เร่ือง การตอบสนองต6อสิ่งมีชีวิต      สัปดาห>ท่ี 14 เวลา 2 คาบ 

 

 

สาระพ้ืนฐาน สาระที่ 1 สิง่มีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

มาตรฐานการเรียนรู/ : มาตรฐาน ว 1.1 เข:าใจหน>วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธFของโครงสร:าง และ

หน:าที่ของระบบต>างๆ ของสิง่มีชีวิต ที่ทำงานสมัพันธFกัน มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู:สื่อสารสิง่ที่เรียนรู: 

และนำความรู:ไปใช:ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 

ตัวชี้วัด 

   ว 1.1 ม 1/12 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต>อแสง น้ำและการสมัผสั 

สาระสำคัญ 

  การตอบสนองต>อสิง่เร:า หมายถึง การกระทำต>างๆ ของสิง่มชีีวิตที่จะช>วยให:สิ่งมีชีวิตน้ันๆ อยู>รอดและ

สามารถดำรงชีวิตต>อไปได: สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต>างกม็ีการตอบสนองต>อสิ่งเร:าเพื่อความอยู>รอดทัง้สิ้น  

จุดประสงค>การเรียนรู/ 

  ด/านความรู/ความเข/าใจ (K) 

   1. อธิบายการตอบสนองของพืช และสัตวFต>อสิ่งเร:าได: 

   2.  ยกตัวอย>างการตอบสนองของพืชและสัตวFต>อสิง่เร:าบางชนิดได: 

  ด/านทักษะกระบวนการ (P) 

   1. นักเรียนสามารถยกตัวอย>างการตอบสนองของพืชและสัตวFที่พบในชีวิตประจำวันได: 

   2. นักเรียนนำเสนอผลงานได:ชัดเจน ถูกต:อง น>าสนใจ 

  ด/านคุณลักษณะ (A) 

    1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

   2. นักเรียนสนใจใฝVรู:และมีความสุขกบัการเรียนและการร>วมกิจกรรมในช้ันเรียน 

   3. นักเรียนส>งงานที่ได:รับมอบหมายตรงเวลา 



เน้ือหาสาระ 

การตอบสนองต>อสิง่เร:าของพืช 

การตอบสนองของพืชต6อสิ่งแวดล/อม 

    1. การเคลือ่นไหวเน่ืองจากการเจริญเติบโต (growth movement)         

        -  การตอบสนองต>อสิ่งเร:าภายนอก (paratonic movement หรือ stimulus movement) 

          -  การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร:าภายใน (autonomic movement) 

    2. การเคลือ่นไหวเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต>ง (turgor movement) 

    3. การตอบสนองของพืชต>อสารควบคุมการเจรญิเติบโต 

การเคลื่อนไหวท่ีเกิดเน่ืองจากการเจริญเติบโต (growth movement)  

    1. การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร:าภายนอก (paratonic movement หรือstimulus movement)  มี 

2 แบบคือ 

1.1 แบบมีทิศทางเกี่ยวข:องสัมพนัธFกับสิ่งเร:า (tropism หรือ tropic movement) การตอบสนอง

แบบน้ีอาจจะทำให:ส>วนของพืชโค:งเข:าหาสิง่เร:าเรียกว>า positive tropism หรือเคลือ่นที่หนีสิ่งเร:าที่มากระตุ:น

เรียกว>า negative tropism จำแนกได:ตามชนิดของสิง่เร:าดังน้ี 

         1.1.1 โฟโททรอปpซึม (phototropism) เปrนการตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต>อสิง่เร:าที่

เปrนแสงพบว>าที่ปลายยอดพืช (ลำต:น) มทีิศทางการเจรญิเติบโตเจรญิเข:าหาแสงสว>าง  (positive 

phototropism) ส>วนที่ปลายรากจะมีทิศทางการเจริญเติบโตหนีจากแสงสว>าง (negative phototropism) 

 
         1.1.2 จีโอทรอปpซึม (geotropism) เปrนการตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต>อแรงโน:มถ>วง

ของโลกโดยรากพืชจะเจริญเข:าหาแรงโน:มถ>วงของโลก (positive geotropism) เพือ่รบัน้ำและแร>ธาตุจากดิน 

ส>วนปลายยอดพืช (ลำต:น) จะเจริญเติบโตในทิศทางตรงข:ามกับแรงโน:มถ>วงของโลก (negative geotropism) 

เพื่อชูใบรบัแสงสว>าง 

 



         1.1.3 เคมอทรอปpซมึ (chemotropism) เปrนการตอบสนองของพืชโดยการเจริญเข:าหาหรือ

หนีจากสารเคมีบางอย>างที่เปrน สิ่งเร:าเช>นการงอกของหลอดละอองเรณูไปยังรังไข>ของพืชโดยมสีารเคมี

บางอย>าง เปrนสิ่งเร:า  

 
         1.1.4 ไฮโดรทรอปpซมึ (hydrotropism) เปrนการตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต>อความช้ืน 

ซึ่งรากของพืชจะงอกไปสู>ที่มีความช้ืน  

  

         1.1.5 ทิกมอทรอปpซึม (thigmotropism) เปrนการตอบสนองของพืชบางชนิดที่ตอบสนองต>อ

การสมัผสัเช>น การเจริญของมือเกาะ (tendril) ซึ่งเปrนโครงสร:างที่ย่ืนออกไปพันหลักหรอืเกาะบนต:นไม:อื่นหรือ

พืชพวกที่ลำ ต:นแบบเลือ้ยจะพันหลักในลกัษณะบิดลำต:นไปรอบๆเปrนเกลียว เช>น ต:นตำลึง ต:นพลู ต:นองุ>น ต:น

พริกไทย เปrนต:น  

 
  

      1.2 แบบมทีิศทางที่ไม>สัมพันธFกับทิศทางของสิ่งเร:า (nasty หรือ nastic movement)  

         การตอบสนองแบบน้ีจะมีทิศทางคงที่คือ  การเคลื่อนข้ึนหรือลงเท>าน้ัน  ไม>ข้ึนกบัทิศทางของสิ่งเร:า 



         การบานของดอกไม: (epinasty) เกิดจากกลุ>มเซลFด:านในหรือด:านบนของกลีบดอกยืดตัวหรอืขยาย

ขนาดมากกว>ากลุ>มเซลลFด:านนอกหรือด:านล>าง 

         การหุบของดอกไม: (hyponasty) เกิดจากกลุ>มเซลลFด:านนอกหรอืด:านล>างของกลีบดอกยืดตัวหรือ

ขยายขนาดมากกว>ากลุ>มเซลลFด:านมนหรอืด:านบน ตัวอย>างเช>น  

- ดอกบัว ส>วนมากมักหบุในตอนกลางคืนและบานในตอนกลางวัน  

- ดอกกระบองเพชร  ส>วนมากจะบานในตอนกลางคืนและหบุในตอนกลางวัน 

        การบานของดอกไม:ข้ึนอยู>กบัชนิดของพืชและสิ่งเร:าเช>น อุณหภูมิ ความช้ืน แสง เปrนต:น ถ:าสิ่งเร:าเปrน

แสงแล:วทำให:เกิดการตอบสนอง (เกิดการเคลื่อนไหว ด:วยการบานการหบุของดอกไม:) โฟโตนาสที 

(photonasty) ถ:าอุณหภูมิเปrนสิง่เร:ากเ็รียกว>า เทอรFมอนาสที (thermonasty) ตัวอย>างเช>น ดอกบัวส>วนมาก

มักหบุในตอนกลางคืนและบานในตอนกลางวันแต>ดอกกระบองเพชรจะบานใน ตอนกลางคืนและจะหุบในตอน

กลางวัน ที่เปrนเช>นน้ีเน่ืองจากในตอนกลางคืนจะมีอุณหภูมต่ิำหรือเย็นลงทำให:กลุ>ม เซลลFด:านในของกลบีดอก

เจริญมากกว>าด:านนอกจงึทำให:กลบีดอกบานออกแต>ตอนกลาง วันอากาศอุ>นข้ึนอุณหภูมสิูงข้ึนจะทำให:กลุ>ม

เซลลFด:านนอกเจริญยืดตัว มากกว>าดอกจะหุบการบานและการหบุของดอกไม:มีเวลาจำกัด เท>ากับการเจริญ

ของเซลลFของกลีบดอก เมื่อเซลลFเจริญยืดตัวเต็มที่แล:วจะไม>หุบหรือบานอีกต>อไปกลบีดอกจะโรยและ หลุดร>วง

จากฐานดอกการบานและการหบุของดอกไม:มเีวลาจำกัด เท>ากับการเจริญของเซลลFของกลบีดอก  เมื่อเซลลF

เจริญยืดตัวเต็มที่แล:วจะไม>หบุหรือบานอกีต>อไป กลีบดอกจะโรยและหลุดร>วงจากฐานดอก 

 
โฟโตนาสที (photonasty) 

    2. การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร:าภายในของต:นพืชเอง (autonomic movement)เปrนการตอบสนอง

ที่เกิดจากการกระตุ:นจากสิ่งเร:าภายในจำพวกฮอรFโมนโดยเฉพาะออกซิน ทำให:การเจริญของลำต:นทั้งสองด:าน

ไม>เท>ากัน ได:แก> 

        2.1 การเอนหรือแกว>งยอดไปมา (nutation movement) เปrนการเคลื่อนไหวที่เกิดเฉพาะส>วนยอด

ของพืชสาเหตุเน่ืองจากด:านสองด:านของ ลำต:น (บริเวณยอดพืช) เติบโตไม>เท>ากันทำให:ยอดพืชโยกหรือแกว>ง

ไปมาขณะที่ปลายยอดกำลังเจริญเติบโต                 

       2.2 การบิดลำต:นไปรอบๆเปrนเกลียว (spiral movement) เปrนการเคลื่อนไหวทีป่ลายยอดค>อยๆบิด

เปrนเกลียวข้ึนไป เมือ่เจรญิเติบโตข้ึนซึ่งเปrนการเคลื่อนไหวทีม่องไม>เห็นด:วยตาเปล>า โดยปกติเราจะมองเห็น

ส>วนยอดของพืชเจรญิเติบโตข้ึนไปตรงๆ แต>แท:จริงแล:วในส>วนที่เจริญข้ึนไปน้ันจะบิดซ:ายขวาเล็กน:อย 



เน่ืองจากลำต:นทั้งสองด:านเจริญเติบโตไม>เท>ากันเช>นเดียวกบันิวเทชัน ซึ่งเรียกว>า circumnutation พืชบาง

ชนิดมีลำต:นอ>อนทอดเลือ้ยและพนัหลักในลกัษณะการบิดลำต:นไปรอบๆเปrน เกลียวเพื่อพยุงลำต:นเรียกว>า 

twining เช>น การพันหลักของต:นมะลิวัลยF  พริกไทย อญัชัน ตำลึง ฯลฯ 

 

 
การเคล่ือนไหวท่ีเกิดเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแรงดันเต6ง (turgor movement) 

 

       ปกติพืชจะมีการเคลือ่นไหวตอบ สนองต>อการสัมผัส (สิ่งเร:าจากภายนอก) ช:ามากแต>มีพืชบางชนิดที่

ตอบสนองได:เร็ว โดยการสมัผสัจะไปทำให:มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำภายในเซลลFทำให:แรงดัน เต>ง 

(turgor pressure) ของเซลลFเปลี่ยนแปลงไป ซึง่เปrนไปอย>างรวดเร็วและไม>ถาวรซึง่มหีลายแบบคือ  

   1. การหุบของใบจากการสะเทือน (contract movement) 

     - การหุบใบของต:นไมยราบตรงบริเวณโคนก:านใบและโคนก:านใบย>อยจะมีกลุ>มเซลลFชนิด หน่ึง (เซลลF

พาเรงคิมา) เรียกว>า พัลไวนัส (pulvinus) ซึ่งเปrนเซลลFที่มีขนาดใหญ>และผนังเซลลFบาง มีความไวสูงต>อสิง่เร:า

ที่มากระตุ:นเช>น การสัมผัส เมื่อสิง่เร:ามาสัมผัสหรือกระตุ:นจะมีผลทำให:แรงดันเต>งของกลุ>มเซลลFดัง กล>าว

เปลี่ยนแปลงอย>างรวดเร็วคือเซลลFจะสูญเสียน้ำให:กับเซลลFข:างเคียงทำ ให:ใบหบุลงทันทหีลงัจากน้ันสกัครู>น้ำจะ

ซึมผ>านกลบัเข:าสู>เซลลFพัลไวนัสอีก แรงดันเต>งในเซลลFเพิ่มข้ึนทำให:แรงดันเต>งและใบกางออก 

      - การหบุของใบพืชพวกที่มกีารเปลี่ยนแปลงรปูร>างไปเพื่อจับแมลงได:แก> ใบของต:นหม:อข:าวหม:อแกงลงิ

ต:นสาหร>ายข:าวเหนียว ต:นกาบหอยแครง ต:นหยาดน้ำค:าง เปrนต:น พืชพวกน้ีถือได:ว>าเปrนพืชกินแมลงจะมีการ

เปลี่ยนแปลงรปูร>างของใบเพื่อทำ หน:าทีจ่ับแมลง ภายในใบจะมีกลุ>มเซลลFหรอืขนเล็กๆ (hair) ที่ไวต>อสิ่งเร:าอยู>

ทางด:านในของใบเมื่อแมลงบินมาถูกหรอืมาสมัผสัจะเกิดการ สูญเสียน้ำ ใบจะเคลื่อนไหวหบุทันทีแล:วจงึปล>อย

เอนไซมFออกมาย>อยโปรตีนของแมลงให:เปrน กรดอะมิโนจากน้ันจึงดูดซมึทีผ่ิวด:านในน้ันเอง 

2. การหุบใบตอนพลบค่ำของพืชตระกลูถ่ัว (sleep movement)  เปrนการตอบสนองต>อการเปลี่ยน แปลง

ความเข:มของแสงของพืชตระกูลถ่ัว เช>น ใบก:ามปู ใบมะขาม ใบไมยราบ ใบถ่ัว ใบแค ใบกระถิน ใบผกักระเฉด 

เปrนต:น โดยที่ใบจะหุบ ก:านใบจะห:อยและลู>ลงในตอนพลบค่ำ เน่ืองจากแสงสว>างลดลง ซึง่ชาวบ:านเรียกว>า 

“ต:นไม:นอน” แต>พอรุ>งเช:าใบกจ็ะกางตามเดิม การตอบสนองเช>นน้ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง แรงดันเต>งของ

กลุ>มเซลลFพัลไวนัสทีโ่คนก:านใบโดยกลุ>มเซลลFพัลไวนัสน้ีเปrน กลุ>มเซลลFขนาดใหญ>และผนังเซลลFบาง มีความไว

สูงต>อสิ่งเร:าทีม่ากระตุ:น เมื่อไม>มีแสงสว>างหรือแสงสว>างลดลงมีผลทำให:เซลลFด:านหน่ึงสญูเสียน้ำให: กับช>องว>าง



ระหว>างเซลลFที่อยู>เคียงข:างทำให:แรงดันเต>งลดลงใบจงึหบุลง ก:านใบจะห:อยและลู>ลง  พอรุ>งเช:ามีแสงสว>างน้ำ

จะเคลื่อนกลับมาทำให:แรงดันเต>งเพิม่ข้ึนและเซลลF เต>งดันให:ที่ลู>น้ันกางออก 

  3. การเปpดปpดของปากใบ (guard cell movement) การเปpด-ปpดของปากใบข้ึนอยู>กับความ เต>งของเซลลF

คุม (guard cell) ในตอนกลางวันเซลลFคุมมีกระบวนการสงัเคราะหFด:วยแสงเกิดข้ึน ทำให:ภายในเซลลFคุมมี

ระดับน้ำตาลสงูข้ึน น้ำจากเซลลFข:างเคียงจะซึมผ>านเข:าเซลลFคุม ทำให:เซลลFคุมมีแรงดันเต>งเพิม่ข้ึนดันให:ผนัง

เซลลFคุมที่แนบชิดติดกันให: เผยออกจึงทำให:ปากใบเปpด     แต>เมื่อระดับน้ำตาลลดลงเน่ืองจากไม>มี

กระบวนการสังเคราะหFด:วยแสงน้ำกจ็ะ ซึ่มออกจากเซลลFคุมทำให:แรงดันเต>งในเซลลFคุมลดลงเซลลFจะเหี่ยว

และปากใบกจ็ะ ปpด 

     

 การตอบสนองต6อสิ่งเร/าของพืชด/วยการเคลื่อนไหวแบบต6างๆที่เกิดขึ้นจะมผีลต6อประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตของพืชสรุปได/ดังนี้ 

   1. การหันยอดเข:าหาแสงสว>าง ช>วยให:พืชสังเคราะหFอาหารได:อย>างทั่วถึง  

   2. การหันรากเข:าสู>ศูนยFกลางของโลก ช>วยให:รากอยู>ในดินซึ่งเปrนแหล>งที่พืชได:รับน้ำและแร>ธาตุ  

   3. การเจริญเข:าหาสารเคมีของละอองเรณู ช>วยในการผสมพันธุF การขยายกลบีช>วยในการกระจายหรือรับ

ละอองเกสร 

   4. การเคลื่อนไหวแบบ nutation , spiral movement และ twining movement ช>วยให:พืชเกาะพันกับ

สิ่งอื่นๆสามารถชูกิ่งหรือยอด เพื่อรับแสงแดด หรอืชูดอกและผลเพื่อการสืบพันธุFหรือกระจายพันธุF  

   5. การหุบของต:นกาบหอยแครงช>วยในการจบัแมลงหรืออาหาร การหบุของไมยราบช>วยในการหลบหลีก

ศัตร ูกลไกการตอบสนองของพืช โปรดระลึกเสมอว>าไม>ว>าจะเปrนการตอบสนองต>อป�จจัยภายนอกหรือป�จจัยภายใน

พืช กระบวนการหรอืกลไกที่เกดิข้ึนและข้ันตอนทีเ่กิดการตอบสนองจะมีความซบัซ:อน มาก  (Complexity ) 

เสมอแม:ว>าจะเกิดจากป�จจัยเพียงป�จจัยเดียวในตอนเริ่มต:น  

 

การตอบสนองต6อสิ่งเร/าของสัตว> 

        สัตวFเปrนสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่ได: ดังน้ันการตอบสนองต>อสิ่งเร:าของสัตวFจึงมีทั้งการเคลือ่นไหวและ

การเคลื่อนที่ สัตวFสามารถตอบสนองต>อสิ่งเร:าภายนอก ซึ่งได:แก> แสง อุณหภูมิ น้ำ และการสัมผัส ได:อย>าง

เหมาะสมและสอดคล:องกับลักษณะของสิ่งเร:าและสภาพแวดล:อมที่เปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการตอบสนอง

ของสัตวFอาศัยการทำงานที่ประสานกันระหว>างระบบประสาท ระบบกระดูก และระบบกล:ามเน้ือ รวมทั้งระบบ

ต>อมมีท>อและต>อมไร:ท>อต>าง ๆ สัตวFแต>ละชนิดมีพฤติกรรมการตอบสนองต>อสิ่งเร:าแตกต>างกัน ดังตัวอย>าง

ต>อไปน้ี         

 



- นกบินหนีเมื่อมีคนเข:าใกล: 

- กิ้งกือจะขดตัว เมื่อถูกสัมผัส 

- ไส:เดือนดินเคลื่อนที่เข:าหาความช้ืน 

- การที่สุนัขหอบและแลบลิ้น เพื่อระบายความร:อน 

- การชักมือหนีทันทีที่สัมผัสกับของร:อนจัดหรือเย็นจัด 

- การโบกมือผ>านหน:าเพื่อนในระยะใกล: ๆ เพื่อนจะแสดงการตอบสนองโดยการกระพริบตา 

 

       ภาพแสดงการตอบสนองต>ออุณหภูมิของสุนัข 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นนำ  

1) ครูถาม “นักเรียนรู:จักสิ่งมีชีวิตในรปูหรือไม>” (แนวคำตอบ : แมว งู อ่ึงอาง ว2านกาบหอย เป8นต9น) 

2) ครูถามต>อ “นักเรียนทราบหรือไม>ว>าสิ่งมีชีวิตในรปูกำลงัทำอะไร” (แนวคำตอบ อ่ึงอ2างพองตัวเพ่ือ

ป>องกันอันตราย) 

3) “พืชและสัตวFมพีฤติกรรมการตอบสนองต>อสิง่เร:า เพื่ออะไร” (แนวคำตอบ ตามความคิดของ

นักเรียน) 

ขั้นสอน  

1) ครูให:นักเรียนศึกษาด:วยตนเอง จากชุดกิจกรรม เรื่องการตอบสนองของพืชและสัตวF 

2) ให:นักเรียนออกแบบการทดลองการปลกูถ่ัวเขียว พร:อมทัง้ตอบคำถามท:ายการทดลอง 

3) นักเรียนศึกษาชุดกจิกรรมด:วยตนเอง จากน้ันครูให:นักเรียนร>วมกันสรุปเน้ือหา โดยเขียนสรุป 1 

แผ>นกระดาษโปสเตอรF จากน้ันส>งตัวแทนนำเสนอ 

ขั้นสรุป  



1) ครูสรปุเน้ือที่นักเรียนนำเสนอ โดยให:นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกบัการตอบสนองของพืช และสัตวF พร:อมทั้ง

อธิบายและต้ังคำถามเพือ่ให:นักเรียนตอบ 

  

 

สื่อการสอนและแหล6งการเรียนรู/ 

  1. วีดิโอ เรือ่งการตอบสนองของพืชและสัตวF 

  2. เอกสารประกอบการเรียน (ใบความรู:) 

  3. Power point เรือ่งการตอบสนองของพืชและสัตวF 

  4. ชุดกิจกรรม เรือ่งการตอบสนองของพืชและสัตวF 

ภาระ/งาน 

  1. ทำการทดลอง 

  2. สรุปแผนผงัความคิด 

  3. จัดทำโปสเตอรFเพื่อนำเสนอข:อมลู 

  4. ศึกษาชุดกิจกรรม 

การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู/ 

สิ่งท่ีต/องการวัดและประเมนิผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ>การประเมิน 

ด/านความรู/ (K) 

1. นักเรียนอธิบายการตอบสนอง

ของพืช และสัตวFต>อสิ่งเร:าได: 

 2. ยกตัวอย>างการตอบสนองของ

พืชและสัตวFต>อสิ่งเร:าบางชนิดได: 

     

 

- ทำแผนผัง

ความคิด 

- การตอบคำถาม 

 

 

 

- แผนผงัความคิด 

- ชุดกิจกรรม 

 

- นักเรียนสรุปถูกต:อง

และชัดเจน 

- นักเรียนตอบคำถาม

ถูกต:อง 

 

ด/านทักษะกระบวนการ(P)  

1. นักเรียนสามารถยกตัวอย>างการ

ตอบสนองของพืชและสัตวFทีพ่บใน

ชีวิตประจำวันได: 

2. นักเรียนนำเสนอผลงานได:

ชัดเจน ถูกต:อง น>าสนใจ 

 

 

- การสังเกต 

- การนำเสนอ 

 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

 

- นักเรียนมีส>วนร>วมใน

การทำกจิกรรมดี 

- นักเรียนนำเสนอผลงาน

ได:น>าสนใจ ถูกต:อง 



ด/านคุณลักษณะ (A)  

 1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

 2. นักเรียนสนใจใฝVรู:และมี

ความสุขกับการเรียนและการร>วม

กิจกรรมในช้ันเรียน 

 3. นักเรียนส>งงานที่ได:รบั

มอบหมายตรงเวลา 

 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

- นักเรียนแสดง

พฤติกรรมดังกล>าวได:ดี 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสอน  

2. การสอนตามแผนน้ีเปrนไปตามที่วางแผนไว:หรือไม> ถ:าไม>เปrนไปตามแผน ผู:สอนจะแก:ป�ญหาอย>างไร  

3. มีข:อเสนอแนะ / สิ่งที่ได:เรียนรู: / มีข:อบกพร>องอย>างไร 

 

       ลงช่ือ..........................................................ผู:สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 


