
1  เทคโนโลยฯี ป.3 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1   ขอ้มูลรอบตวั 

เวลา  4  ชัว่โมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  
 ง 3.1 ป.3/1 คน้หาขอ้มลูอยา่งมขี ัน้ตอน และน าเสนอขอ้มลูในลกัษณะต่างๆ 
 
2. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
 ขอ้มลูต่างๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเรามหีลายประเภท และมทีีม่าจากหลายแหล่ง ดงันัน้เราจงึควรศกึษาประเภทของขอ้มลู                
และแหล่งขอ้มลูแต่ละประเภท เพื่อจะไดเ้ลอืกใชข้อ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และเกดิประโยชน์สงูสุด  
 
3. สาระการเรียนรู ้
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ประกอบดว้ย การก าหนดหวัขอ้ทีต่อ้งการคน้หา การเลอืกแหลง่ขอ้มลู  
   การเตรยีมอุปกรณ์ การคน้หาและรวบรวมขอ้มลู การพจิารณา การสรุปผล 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
4. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการรวบรวมขอ้มลู  
  2) ทกัษะการส ารวจคน้หา 
  3) ทกัษะการจ าแนกประเภท 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 
5. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั   
 2. ใฝเ่รยีนรู ้
 3. มุ่งมัน่ในการท างาน  
 4. มคีวามรบัผดิชอบ 
 
6. ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 รายงานการสบืคน้ขอ้มลู เรื่อง อาหารทีฉ่นัชื่นชอบ 
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7. การวดัและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ ี ่1 เรื่อง ขอ้มลูรอบตวั  
 7.2 การประเมินระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที ่1.1 เรื่อง ขอ้มลูจากประสาทสมัผสัของฉนั 
  2) ตรวจใบงานที ่2.1 เรื่อง ประวตัโิรงเรยีนของเรา 
  3) ตรวจแบบบนัทกึการอ่าน 
  4) ประเมนิการน าเสนอผลงาน 
  5) สงัเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล 
  6) สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุม่ 
  7) สงัเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ ี ่1 เรื่อง ขอ้มลูรอบตวั 
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงานการสบืคน้ขอ้มลู เรื่อง อาหารทีฉ่นัชืน่ชอบ 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เรือ่ง ข้อมลูรอบตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  เทคโนโลยฯี ป.3 
 

เรื่องท่ี 1   ข้อมูล                                                                        เวลา  1 ชัว่โมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

 
ขัน้ท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 ครใูหน้กัเรยีนแขง่ขนักนัตอบปรศินาค าทายจากบตัรปรศินาค าทาย โดยนกัเรยีนทีต่อบถูกจะได ้1 คะแนน เมื่อทาย
ปรศินาครบทุกขอ้แลว้ ครสูรุปเกีย่วกบัการเล่นปรศินาค าทายวา่ ตอ้งรูจ้กัสงัเกต และรวบรวมขอ้มลู จงึจะสามารถตอบ
ปรศินาไดถู้กตอ้ง 
 
ขัน้ท่ี 2 ส ารวจค้นหา (Explore) 

 ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ แลว้ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มจบัคู่กนัเป็น 2 คู่ ใหแ้ต่ละ
คู่ร่วมกนัศกึษาความรู ้ตามประเดน็ทีก่ าหนดให ้จากนัน้ร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
 
ขัน้ท่ี 3 อธิบายความรู้ (Explain) 

 1. นกัเรยีนแต่ละคู่น าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษามาเล่าใหเ้พือ่นอกีคู่หนึ่งฟงั ผลดักนัซกัถามหากมขีอ้สงสยั และผลดักนั
  อธบิายจนทุกคนมคีวามเขา้ใจชดัเจนตรงกนั 
 2. นกัเรยีนร่วมกนัอภปิรายและสรุปความรูเ้กีย่วกบัความหมาย และการรบัรูข้อ้มลู โดยครคูอยอธบิายเพิม่เตมิ 
  เพื่อเสรมิความเขา้ใจ 
 
ขัน้ท่ี 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 
 ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัยกตวัอยา่งสิง่รอบตวัทีส่ามารถใหข้อ้มลูทางประสาทสมัผสัครบทัง้ 5 ดา้น แลว้ออกมา
น าเสนอตวัอยา่ง พรอ้มอธบิายประกอบใหเ้พื่อนฟงัทีห่น้าชัน้เรยีน โดยครเูป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง จากนัน้ครอูธบิาย
เพิม่เตมิ เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 
 
ขัน้ท่ี 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ครใูหน้กัเรยีนท าใบงานท่ี 1.1 เรื่อง ข้อมลูจากประสาทสมัผสัของฉัน เป็นรายบุคคล แลว้ครแูละนกัเรยีนช่วยกนั
เฉลยค าตอบในใบงาน 
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เรื่องท่ี 2   ประเภทของข้อมูลและแหล่งข้อมูล                                                                        เวลา  1-2 ชัว่โมง 
วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรือ่งรอบวง 

 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครใูหน้กัเรยีนน าบตัรประจ าตวันกัเรยีน หรอืบตัรประจ าตวัประชาชนของตนเองออกมาวางบนโต๊ะ แลว้ใหน้กัเรยีน 
  บอกตวัอยา่งขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นบตัร แลว้ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้มลูวา่ จดัเป็นขอ้มลูประเภทใด ตามความเขา้ใจ 
  ของนกัเรยีน 
 2. ครอูธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทของขอ้มลู 
 
ขัน้สอน : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง (Roundrobin) 

1. ครใูหน้กัเรยีนกลุ่มเดมิ (จากเรื่องที ่1) ก าหนดหมายเลขประจ าตวั 1-4 ตามล าดบั แลว้ใหน้กัเรยีนแบ่งหน้าทีก่นั 
 ศกึษาความรูเ้รื่อง ประเภทของขอ้มลู ตามหวัขอ้ทีก่ าหนดให ้ 

 2. สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษามาเล่าใหเ้พื่อนในกลุ่มฟงัแบบเล่าเรื่องรอบวง เรยีงตามล าดบั 
  หมายเลข 1-4 แลว้ร่วมกนัสรุปประเดน็ส าคญั  
 3. ครนู าป้ายขอ้มลูมาแสดงทีห่น้าชัน้เรยีน แลว้ใหน้กัเรยีนช่วยกนัวเิคราะหค์วามเหมอืนหรอืแตกต่างกนั พรอ้มแสดง 
  เหตุผลประกอบ แลว้สง่ตวัแทนออกมาน าเสนอขอ้สรุปของกลุ่มทีห่น้าชัน้เรยีน จากนัน้ครอูธบิายความรูเ้พิม่เตมิ 
  เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจมากยิง่ขึน้  
 4. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาความรูเ้รื่อง แหลง่ขอ้มลู จากหนงัสอืเรยีน และหอ้งสมุด แลว้ช่วยกนัจ าแนกความ 
  แตกต่างระหวา่งแหล่งขอ้มลูชัน้ตน้กบัแหลง่ขอ้มลูชัน้รอง พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ แลว้ครสูุ่มเรยีกนกัเรยีนตอบ 
  ค าถามเป็นรายกลุ่ม โดยใหน้กัเรยีนกลุ่มอื่นเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง ครคูอยอธบิายเพิม่เตมิ 
 5. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มยกตวัอยา่งบุคคลต่างๆ ทีส่ามารถเป็นแหลง่ขอ้มลูใกลต้วัใหน้กัเรยีนได้ พรอ้มอธบิาย 
  ประกอบใหเ้หน็ชดัเจน แลว้ครอูธบิายหลกัในการเลอืกแหล่งขอ้มลู 
 
ขัน้สรปุ 

1. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง ประเภทของขอ้มลูและแหลง่ขอ้มลู 
2. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัท าใบงานท่ี 2.1 เรื่อง ประวติัโรงเรียนของเรา เสรจ็แลว้น าส่งคร ู
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เรื่องท่ี 3   ประโยชน์ของข้อมูล                                                                                         เวลา  1  ชัว่โมง 
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก 

 
ขัน้ท่ี 1 สงัเกต 
 ครนู าขา่วเกีย่วกบัโรงงานช าแหละเนื้อไก่ มาอ่านใหน้กัเรยีนฟงั แลว้ใหน้กัเรยีนร่วมกนัอภปิรายและสรุปเกีย่วกบัขา่ว
ดงักล่าววา่ เกีย่วกบัเรื่องอะไร และเกีย่วขอ้งกบัตวันกัเรยีนอยา่งไร จากนัน้ใหน้กัเรยีนศกึษาความรูเ้รื่อง ประโยชน์ของ
ขอ้มลู จากหนงัสอืเรยีน 
 
ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหแ์ละวิจารณ์ 

 ครใูหน้กัเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัขา่วโรงงานช าแหละเนื้อไก่ดงักล่าว โดยครตูัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรยีน 
ฝึกการสงัเกตและวเิคราะห ์แลว้ใหน้กัเรยีนยกตวัอยา่งขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการใช้ชวีติประจ าวนั 
 
ขัน้ท่ี 3 สรปุ 
 ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัอภปิรายและสรุปความรูท้ ีไ่ดจ้ากการศกึษาขา่วโรงงานช าแหละเนื้อไก่ แลว้ครแูละนกัเรยีน 
ช่วยกนัยกตวัอย่างประโยชน์ของขอ้มลูดา้นต่างๆ  
 
 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มท ารายงานเรื่อง อาหารท่ีฉันช่ืนชอบ  

 
 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เรือ่ง ข้อมลูรอบตวั 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู ้
 9.1 สือ่การเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรยีน เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ป.3 
  2) บตัรปรศินาค าทาย 
  3) บตัรประจ าตวันกัเรยีน หรอืบตัรประจ าตวัประชาชน 
  4) ป้ายขอ้มลู 
  5) ตวัอยา่งขา่วเกีย่วกบัโรงงานช าแหละเนื้อไก ่
  6) ใบงานที ่1.1 เรื่อง ขอ้มลูจากประสาทสมัผสัของฉนั 
  7) ใบงานที ่2.1 เรื่อง ประวตัโิรงเรยีนของเรา 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  -  หอ้งสมุด 
 
 



6  เทคโนโลยฯี ป.3 
 

การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูล เรื่อง อาหารที่ฉนัช่ืนชอบ 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ด ี(3) พอใช ้(2) ปรบัปรงุ (1) 
1. การรวบรวมข้อมลู รวบรวมขอ้มลูอย่างเป็นระบบ 

ชดัเจน และเขา้ใจงา่ย 
รวบรวมขอ้มลูอย่างเป็นระบบ 
ชดัเจน และเขา้ใจงา่ย 
เป็นสว่นใหญ่ 

รวบรวมขอ้มลูไมเ่ป็นระบบ 
และเขา้ใจงา่ยเพยีงบางสว่น 

2. การระบแุหล่งข้อมลู ระบแุหล่งขอ้มลูไดถู้กตอ้ง 
ละเอยีด ชดัเจน 

ระบแุหล่งขอ้มลูไดถู้กตอ้ง 
เป็นสว่นใหญ่  

ระบแุหล่งขอ้มลูไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางส่วน  

3. การจ าแนกประเภทของ 
 ข้อมลู  

จ าแนกประเภทของขอ้มลูได้
ถูกตอ้งทุกประเภท  

จ าแนกประเภทของขอ้มลูได้
ถูกตอ้งเป็นสว่นใหญ่  

จ าแนกประเภทของขอ้มลูได้
ถูกตอ้งเป็นบางส่วน  

 
 
เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ  ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

  8 - 9 ด ี

  5 - 7 พอใช ้

  ต ่ากวา่ 5 ปรบัปรุง 
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  ได้คะแนน       คะแนนเตม็ 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน จดัเป็นขอ้มลูประเภทใด 
 ก. ขอ้มลูภาพ ข. ขอ้มลูเสยีง 
 ค. ขอ้มลูตวัเลข ง. ขอ้มลูตวัอกัษร 
 
2. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้มลูตวัอกัษร 
 ก. บา้นเลขที ่ ข. ทะเบยีนรถ 
 ค. คะแนนสอบ ง. หมายเลขโทรศพัท์ 
 
3. แหล่งขอ้มลูใดทีต่อ้งใชต้าและหูในการรบัรู ้
 ก. วทิยุ  ข. ภาพวาด 
 ค. หนงัสอืพมิพ์ ง. ภาพยนตร ์
 
4. ขอ้ใดเป็นแหล่งขอ้มลูทีใ่ชเ้ฉพาะเสยีง 
 ก. วทิยุ   ข. โทรทศัน์ 
 ค. หนงัสอืพมิพ์ ง. คอมพวิเตอร ์
 
5. ขอ้ใดจดัเป็นขอ้มลูตวัอกัษร 
 ก. ราคาสนิคา้  
 ข. คะแนนสอบ 
 ค. หมายเลขโทรศพัท์ 
 ง. บนัทกึรายรบั-รายจ่าย 
 
6. ถา้ตอ้งการขอ้มลูเรือ่ง พชืผกัสวนครวั ควรหาขอ้มลู 
 จากแหล่งขอ้มลูใด จงึจะเหมาะสมทีส่ดุ 
 ก. เพื่อน  ข. หอ้งสมดุ 
 ค. ผูใ้หญ่บา้น ง. เกษตรต าบล 

 7. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการคน้หาขอ้มลู  
 ก. ท าใหม้คีวามรูม้ากขึน้ 
 ข. น าขอ้มลูไปใชใ้นการเรยีน 
 ค. ท าใหเ้ป็นคนสอดรูส้อดเหน็ 
 ง. ไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งตามความจรงิ 
 
8. ขอ้ใดไม่ใช่ขัน้ตอนในการคน้หาขอ้มลู 
 ก. การสอบถามจากผูรู้ ้
 ข. การคน้หาจากเอกสาร 
 ค. การซื้อของจากตลาดสด 
 ง. การคน้หาจากอนิเทอรเ์น็ต 
 
9. ขอ้ใดเป็นการรวบรวมขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการอ่าน 
 ก. การสงัเกตการณ์  
 ข. การคน้ควา้จากเอกสาร 
 ค. การสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญ 
 ง. การสมัภาษณ์ผูม้ปีระสบการณ์เรือ่งนัน้ๆ 
 
10. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของขอ้มลู 
 ก. ชว่ยในการวางแผน 
 ข. ชว่ยในการตดัสนิใจ 
 ค. ชว่ยใหท้ราบขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิ 
 ง. ชว่ยใหต้ดิต่อสือ่สารกนังา่ยขึน้ 

 

 

 
                  ตวัช้ีวดั ง 3.1 ข้อ 1  
                                                                      
 
 
 
 

1. ง 2. ค 3. ง 4. ก 5. ค 

6. ง 7. ค 8. ค 9. ข     10. ง 
   10 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1    ขอ้มูล 

เวลา  1  ชัว่โมง 
1. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
 ขอ้มลู คอื เรื่องราวหรอืขอ้เทจ็จรงิ รวมไปถงึเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้รอบตวั ซึ่งเราสามารถรบัรูข้อ้มลูไดโ้ดยผ่าน
อวยัวะรบัสมัผสัทัง้ 5  
 
2. ตวัช้ีวดั/จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 2.1 ตวัช้ีวดั 
  ง 3.1  ป.3/1       คน้หาขอ้มลูอย่างมขี ัน้ตอน และน าเสนอขอ้มลูในลกัษณะต่างๆ   

2.2 จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1) อธบิายความหมายของขอ้มลูไดถู้กตอ้ง  
2) ระบุอวยัวะรบัสมัผสัไดถู้กตอ้ง 

 
3. สาระการเรียนรู ้

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ประกอบดว้ย การก าหนดหวัขอ้ทีต่อ้งการคน้หา การเลอืกแหลง่ขอ้มลู การเตรยีม 
  อุปกรณ์ การคน้หาและรวบรวมขอ้มลู การพจิารณา การสรุปผล 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
4. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการรวบรวมขอ้มลู 
  2) ทกัษะการส ารวจคน้หา   
  3) ทกัษะการจ าแนกประเภท   
 4.2 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 
5. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั   
 2. ใฝเ่รยีนรู ้
 3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
 

 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เรือ่ง ข้อมลูรอบตวั 

ขัน้ท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ    

สื่อการเรยีนรู ้  :   บตัรปรศินาค าทาย   

    1. ครใูหน้กัเรยีนแขง่ขนักนัตอบปรศินาค าทายจากบตัรปรศินาค าทาย 
  โดยนกัเรยีนทีต่อบถูกจะได ้1 คะแนน เมือ่ทายปรศินาครบทุกขอ้แลว้ 
  ครสูรปุผลคะแนน และกล่าวชมเชยนกัเรยีนทีไ่ดค้ะแนนมากทีส่ดุ              
  เพื่อเป็นการเสรมิก าลงัใจ                                                                 
 2. ครถูามนักเรยีนวา่ เพราะเหตุใด นกัเรยีนจงึสามารถตอบปรศินาค าทาย 
  ไดถู้กตอ้ง โดยใหพ้จิารณาค าจากบตัรปรศินาค าทาย เชน่  
 
 

 3. ครอูธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจวา่ การเล่นปรศินาค าทายจะตอ้งอาศยั                   
  การสงัเกต และการรวบรวมขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัสิง่นัน้ๆ จงึจะสามารถ
  ตอบปรศินาไดถู้กตอ้ง ซึง่การเล่นปรศินาค าทายนี้ เป็นการเล่นทีช่ว่ย  
  ฝึกเชาวน์ปญัญา จากนัน้ใหน้กัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ  

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 เพราะเหตใุด เราจึงต้องเรียนรู้เร่ือง  
 ข้อมลู 

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยให้
อยูใ่นดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 

 

 

ขัน้ท่ี 2 ส ารวจค้นหา    

สื่อการเรยีนรู ้  :  หนงัสอืเรยีน เทคโนโลยฯี ป.3  

 1. ครแูบง่นกัเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ คอื 
  เกง่ ปานกลางคอ่นขา้งเกง่ ปานกลางคอ่นขา้งอ่อน และอ่อน 
 2. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มจบัคูก่นัเป็น 2 คู ่แลว้ใหแ้ต่ละคูร่ว่มกนัศกึษา
  ความรู ้ตามประเดน็ทีก่ าหนดให ้ดงันี้  
  - คูท่ี ่1 ศกึษาความรูเ้รือ่ง ความหมายของขอ้มลู 
  -  คูท่ี ่2 ศกึษาความรูเ้รือ่ง การรบัรูข้อ้มลู 
  โดยใหน้กัเรยีนศกึษาความรูจ้ากหนงัสอืเรยีน แลว้รว่มกนัสรุปสาระส าคญั 

  

 

ขัน้ท่ี  3 อธิบายความรู้  
สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้  :  —   

1. นกัเรยีนแต่ละคูน่ าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศึกษามาเล่าใหเ้พื่อนอกีคู่หนึ่งฟงั 
 ผลดักนัซกัถามหากมขีอ้สงสยั และผลดักนัอธบิายจนทุกคนมคีวาม 
 เขา้ใจชดัเจนตรงกนั 

 
  

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 จากค ากล่าวท่ีว่า “สิบปากว่าไม่เท่า 
 ตาเหน็” นักเรียนเหน็ด้วยหรือไม่  
 เพราะเหตใุด 

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยให้ 
 อยูใ่นดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 

อะไรเอ่ย ตวัเลก็กระจริดิ อวดฤทธิก์บัพระจนัทร ์
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 2. นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายและสรปุความรูเ้กีย่วกบัความหมาย และการ
  รบัรูข้อ้มลู โดยครคูอยอธบิายเพิม่เตมิเพื่อเสรมิความเขา้ใจ 
 3. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ   

 

ขัน้ท่ี  4  ขยายความเข้าใจ   

สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้  :    —   

 1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มชว่ยกนัยกตวัอย่างสิง่รอบตวัทีส่ามารถใหข้อ้มลู
  ทางประสาทสมัผสัครบทัง้ 5 ดา้น 
 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอตวัอย่าง พรอ้มอธิบายประกอบ 
  ใหเ้พื่อนฟงัทีห่น้าช ัน้เรยีน โดยครเูป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง จากนัน้ 
  ครอูธบิายเพิม่เตมิ เพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 
 3. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 
 นักเรียนคิดว่า ข้อมลูมีความส าคญั 
 อย่างไรในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยให้
อยูใ่นดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 

 

 

ขัน้ท่ี  5  ตรวจสอบผล   

สื่อการเรยีนรู ้  :   ใบงานที่ 1.1  

     ครใูหน้กัเรยีนท าใบงานท่ี 1.1 เรื่อง ข้อมลูจากประสาทสมัผสัของฉัน 
เป็นรายบุคคล แลว้ครแูละนกัเรยีนชว่ยกนัเฉลยค าตอบในใบงาน 
  

  

 

7. การวดัและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบกอ่นเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 แบบทดสอบกอ่นเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 (ประเมนิตามสภาพจรงิ) 

ตรวจใบงานที ่1.1  ใบงานที ่1.1 รอ้ยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
ประเมนิการน าเสนอผลงาน  แบบประเมนิการน าเสนอผลงาน ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สงัเกตพฤตกิรรมการท างานรายบคุคล แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สงัเกตความมวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้และมุง่ม ัน่ในการท างาน แบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู ้
 8.1 สือ่การเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรยีน เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ป.3  
  2) บตัรปรศินาค าทาย 
  3) ใบงานที ่1.1 เรื่อง ขอ้มลูจากประสาทสมัผสัของฉนั 
 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
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เอกสารประกอบการสอน 
 

บตัรปริศนาค าทาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อะไรเอ่ย ชือ่อยู่ในครวั ตวัอยู่ในป่า  (กระต่าย) 

อะไรเอ่ย ไมม่มีอื ไมม่ตีนี ปีนตน้ไมไ้ด ้ (ง)ู 

อะไรเอ่ย ทอดแหในอากาศ คอยพฆิาตแมลง  (แมงมมุ) 

อะไรเอ่ย สีต่นีเดนิมา หลงัคามงุกระเบื้อง  (เต่า) 

อะไรเอ่ย ตวัเลก็กระจริดิ อวดฤทธิก์บัพระจนัทร ์ (หิง่หอ้ย) 
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ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ขอ้มูลจากประสาทสมัผสัของฉนั 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจ าวนั 2 กจิกรรม โดยระบุประเภทของ 
   ประสาทสมัผสัและขอ้มลูทีไ่ดร้บัใหถู้กตอ้ง 
 

กิจกรรมท่ี 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อกจิกรรม                 

2. ประเภทของประสาทสมัผสั            

                
                
                
                
3. ขอ้มลูทีไ่ดร้บั              
                
                

1. ชื่อกจิกรรม                 

2. ประเภทของประสาทสมัผสั            
                
                
                
                                  
3. ขอ้มลูทีไ่ดร้บั              
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ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ขอ้มูลจากประสาทสมัผสัของฉนั 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจ าวนั 2 กจิกรรม โดยระบุประเภทของ 
   ประสาทสมัผสัและขอ้มลูทีไ่ดร้บัใหถู้กตอ้ง 

(ตวัอย่าง) 
 

กิจกรรมท่ี 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของครผููส้อน) 
 
 

1. ชื่อกจิกรรม    ดกูารต์ูนทางโทรทศัน์           

2. ประเภทของประสาทสมัผสั    ประสาทสมัผสัทางตา – การเหน็ภาพการเคลือ่นไหว เหน็สตี่างๆ      
    ประสาทสมัผสัทางหู – การไดย้นิเสยีง           
                
                
                
3. ขอ้มลูทีไ่ดร้บั    ภาพและเสยีงจากการต์ูนทีไ่ดดู้          
                
                

เฉลย 

1. ชื่อกจิกรรม    ชว่ยคณุแมท่ ากบัขา้ว           

2. ประเภทของประสาทสมัผสั    ประสาทสมัผสัทางตา – การเหน็ข ัน้ตอนต่างๆ ในการท ากบัขา้ว     
    ประสาทสมัผสัทางหู – การไดย้นิเสยีงคุณแมบ่อกขัน้ตอนต่างๆ ในการท ากบัขา้ว      
    ประสาทสมัผสัทางลิ้น – การชมิรสชาตขิองกบัขา้ว          
    ประสาทสมัผสัทางผวิหนงั – การชว่ยคุณแมห่ยบิจบัสิง่ของต่างๆ        
    ประสาทสมัผสัทางจมกู – การไดก้ลิน่หอมของกบัขา้ว                           
3. ขอ้มลูทีไ่ดร้บั    ภาพจากการด ูเสยีงจากการไดย้นิ รสชาตจิากการชมิอาหาร สมัผสัจากการหยบิจบัสิง่ต่างๆ    
    และการไดก้ลิน่ของกบัขา้วจากการดม           
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แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง         
   ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 
1 น าเสนอเนื้อหาในผลงานไดถู้กตอ้ง    
2 การล าดบัข ัน้ตอนของเนื้อเรื่อง    
3 การน าเสนอมคีวามน่าสนใจ    
4 การมสี่วนร่วมของสมาชกิในกลุ่ม    
5 การตรงต่อเวลา    
                                                                                 รวม  

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

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

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัรายการประเมนิสมบรูณ์ชดัเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัรายการประเมนิเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัรายการประเมนิบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช ้  
 ต ่ากวา่ 8 ปรบัปรุง  
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แบบสงัเกตพฤติกรรม     การท างานรายบคุคล 
 

ชื่อ                            ชัน้       
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง         
   ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคดิเหน็    
2 การยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น    
3 การท างานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย    
4 ความมนี ้าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    
                                                                                 รวม  

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

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

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบอ่ยครัง้ ให ้   2    คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช ้  
 ต ่ากวา่ 8 ปรบัปรุง  
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แบบสงัเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม                       ชัน้      
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง         
   ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าทีก่นัอยา่งเหมาะสม    
2 ความร่วมมอืกนัท างาน    
3 การแสดงความคดิเหน็    
4 การรบัฟงัความคดิเหน็    
5 ความมนี ้าใจช่วยเหลอืกนั    
                                                                                 รวม  

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

                                                                                   ............../.................../................ 
 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบอ่ยครัง้ ให ้   2    คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช ้  
 ต ่ากวา่ 8 ปรบัปรุง  
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                                                                                                              แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
  
ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง           
  ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 

 กษตัริย ์

1.1  ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชาต ิรอ้งเพลงชาตไิด ้และบอกความหมายของ 

 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏบิตัตินตามสทิธหิน้าที ่    

1.3 เขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่ี
 ในการสรา้งความสามคัค ีปรองดองในหมูเ่พื่อน 

   

1.4 เขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนาทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตามหลกัของศาสนา 
 อย่างสม ่าเสมอ เป็นตวัอย่างที่ดขีองศาสนิกชน 

   

1.5 เขา้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถาบนั 
 พระมหากษตัรยิ์ตามทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

   

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ    

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัทีจ่ะท าความผดิ ท าตาม
 สญัญาทีต่นใหไ้วก้บัพ่อแมห่รอืผูป้กครอง และครู 

   

2.3 ปฏบิตัตินต่อผูอ้ื่นดว้ยความซื่อตรง    

3. มีวินัย รบัผิดชอบ 3.1 ปฏบิตัติามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวัและ 
 โรงเรยีน มคีวามตรงต่อเวลาในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจ าวนั 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ และน าไปปฏบิตัไิด้    

4.2 จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม    

4.3 เชือ่ฟงัค าส ัง่สอนของบดิา-มารดา โดยไม่โตแ้ยง้    

4.4 ตัง้ใจเรยีน    

4.5 ปรบัปรงุตนเองในขอ้ผดิพลาด    

4.6 มธัยสัถ์ และเกบ็ออม    

4.7 อดทน กลา้แสดงสิง่ทีถู่กตอ้ง รกัษากฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของชมุชน    
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แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ต่อ) 
 

ค าช้ีแจง : ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง         
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิและสิง่ของของโรงเรยีนอย่างประหยดั    

5.2 ใชอุ้ปกรณ์การเรยีนอย่างประหยดัและรูค้ณุค่า    

5.3 ใชจ้่ายอย่างประหยดัและมกีารเกบ็ออมเงนิ    

6. มุ่งมัน่ในการ 

 ท างาน 

6.1 มคีวามตัง้ใจและพยายามในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

6.2 มคีวามอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้านส าเรจ็    

7. รกัความเป็นไทย 7.1  มจีติส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย    

7.2 เหน็คณุค่าและปฏบิตัตินตามวฒันธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู างาน    

8.2 อาสาท างาน และแบง่ปนัสิง่ของใหผู้อ้ื่น    

8.3 ดแูล รกัษาทรพัย์สมบตัแิละสิง่แวดลอ้มของหอ้งเรยีน โรงเรยีน 
 เขา้รว่มกจิกรรมของโรงเรยีน 

   

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
  พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัชิดัเจนและสม ่าเสมอ ให ้  3   คะแนน 
  พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัชิดัเจนและบอ่ยครัง้ ให ้  2   คะแนน 
  พฤตกิรรมทีป่ฏบิตับิางคร ัง้ ให ้  1   คะแนน 
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บนัทึกหลงัแผนการสอน 

 
  ดา้นความรู ้
        
        
  ดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 
        
        
  ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  
        
        
  ดา้นอื่นๆ  (พฤตกิรรมเดน่ หรอืพฤตกิรรมทีม่ปีญัหาของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล (ถา้ม)ี)  
        
        
 
  
  ปญัหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแกไ้ข 
        
        
 

ความเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รบัมอบหมาย 
 ขอ้เสนอแนะ      
         
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 2    ประเภทของขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 

เวลา  1-2  ชัว่โมง 
1. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
 ขอ้มลูมหีลายประเภทและมทีีม่าจากหลายแหลง่ ดงันัน้เราจงึควรศกึษาประเภทของขอ้มลู และแหลง่ขอ้มลูแต่ละ
ประเภท เพื่อจะไดเ้ลอืกใชข้อ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัเรื่องทีต่อ้งการสบืคน้  
 
2. ตวัช้ีวดั/จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 2.1 ตวัช้ีวดั 
  ง 3.1  ป.3/1      คน้หาขอ้มลูอย่างมขี ัน้ตอน และน าเสนอขอ้มลูในลกัษณะต่างๆ   

2.3 จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1) จ าแนกประเภทของขอ้มลูไดถู้กตอ้ง  
2) จ าแนกแหล่งขอ้มลูไดถู้กตอ้ง 
3) อธบิายลกัษณะของแหลง่ขอ้มลูแต่ละประเภทได ้ 

 
3. สาระการเรียนรู ้

3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 - ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ประกอบดว้ย การก าหนดหวัขอ้ทีต่อ้งการคน้หา การเลอืกแหลง่ขอ้มลู การเตรยีม 
  อุปกรณ์ การคน้หาและรวบรวมขอ้มลู การพจิารณา การสรุปผล 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
4. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการส ารวจคน้หา   
  2) ทกัษะการจ าแนกประเภท   
 4.2 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 
5. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั   
 2. ใฝเ่รยีนรู ้
 3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 
 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน    

สื่อการเรยีนรู ้  :   บตัรประจ าตวันกัเรยีน หรอืบตัรประจ าตวัประชาชน   

    1. ครใูหน้กัเรยีนน าบตัรประจ าตวันักเรยีน หรอืบตัรประจ าตวัประชาชน 
  ของตนเองออกมาวางบนโต๊ะ แลว้ใหน้กัเรยีนยกตวัอย่างขอ้มลูที ่
  ปรากฏอยู่ในบตัร เชน่ รูปถ่าย ชือ่-นามสกลุ เป็นตน้  
 2. ครใูหน้กัเรยีนพจิารณาว่า ขอ้มลูทีน่กัเรยีนยกตวัอย่างมานัน้ จดัเป็น 
  ขอ้มลูประเภทใดบา้ง ตามความเขา้ใจของนกัเรยีน 
 3. ครอูธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทของขอ้มลู เชน่  
  -  รปูถ่าย จดัเป็นขอ้มลูภาพ 

- ชือ่-นามสกลุ จดัเป็นขอ้มลูตวัอกัษร 
แลว้ใหน้กัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 หากนักเรียนเกบ็กระเป๋าสตางคไ์ด้  
 นักเรียนจะน าส่งคืนเจ้าของได้โดยใช้ 
 ข้อมลูใดบ้าง 

 (ขอ้มูลจากบตัรประจ าตวัประชาชน เช่น 
 ชือ่-นามสกุล ทีอ่ยู ่เป็นตน้) 

 

 

ขัน้สอน    

สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้  :   1.  หนงัสอืเรยีน เทคโนโลยฯี ป.3  
    2.  ป้ายขอ้มูล 
     3.  หอ้งสมุด  

 1.  ครถูามค าถามกระตุน้ความคดิ ขอ้ 1 ใหน้กัเรยีนช่วยกนัตอบ 
 2. ครใูหน้กัเรยีนกลุ่มเดมิ (จากแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1) ก าหนด 
  หมายเลขประจ าตวั 1-4 ตามล าดบั แลว้ใหน้กัเรยีนแบง่หน้าทีก่นัศกึษา 
  ความรูเ้รือ่ง ประเภทของขอ้มลู ตามหวัขอ้ทีก่ าหนดให ้ดงันี้  
  - หมายเลข 1 ศกึษาความรูเ้รือ่ง ขอ้มลูภาพ 
  -  หมายเลข 2 ศกึษาความรูเ้รือ่ง ขอ้มลูตวัอกัษร 
  -  หมายเลข 3 ศกึษาความรูเ้รือ่ง ขอ้มลูตวัเลข 
  -  หมายเลข 4 ศกึษาความรูเ้รือ่ง ขอ้มลูอื่นๆ  
  โดยใหน้กัเรยีนศกึษาความรูจ้ากหนงัสอืเรยีน และหอ้งสมดุ  
 3. สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษามาเล่าใหเ้พื่อน 
  ในกลุ่มฟงัแบบเล่าเรือ่งรอบวง เรยีงตามล าดบัหมายเลข 1-4  
  แลว้รว่มกนัสรปุประเดน็ส าคญั  
 4. ครนู าป้ายขอ้มลูมาแสดงทีห่น้าช ัน้เรยีน ดงันี้  
   
 

           
  แลว้ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัวเิคราะห์ว่า ขอ้มลูหมายเลข 1 และ 2 เหมอืน 
  หรอืแตกต่างกนัอย่างไร พรอ้มแสดงเหตุผลประกอบ 
 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

1. นักเรียนเคยคิดหรือไม่ว่า ข้อมลูบน 
 ทะเบียนรถยนตมี์ประโยชน์อย่างไร 

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยให้ 
 อยูใ่นดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 

2. นักเรียนคิดว่า แหล่งข้อมลูใด มีความ 
 น่าเช่ือถือมากท่ีสดุ เพราะเหตใุด 

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยให้ 
 อยูใ่นดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 
 

โทร : 08-1234-5678 ราคา 299 บาท 
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 5. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มผลดักนัอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และรว่มกนั
  หาขอ้สรปุของกลุ่ม แลว้สง่ตวัแทนออกมาน าเสนอขอ้สรปุของกลุ่มที ่
  หน้าชัน้เรยีน จากนัน้ครอูธบิายเพิม่เตมิ เพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจ 
  มากยิง่ขึน้ ดงันี้  
  -   ขอ้มลูหมายเลข 1 คอื ขอ้มลูหมายเลขโทรศพัท์ ซึง่จดัเป็นขอ้มลู 
   ตวัอกัษร เพราะตวัเลขหมายเลขโทรศพัท์ดงักล่าวไมส่ามารถน ามา
   ค านวณได ้เป็นเพยีงขอ้มลูประกอบตวัอกัษร 
  -  ขอ้มลูหมายเลข 2 คอื ตวัเลขราคาสนิคา้ ซึง่จดัเป็นขอ้มลูตวัเลข  
   เพราะสามารถน าตวัเลขดงักล่าวไปค านวณได ้
 6. ครถูามนักเรยีนวา่ หากนกัเรยีนตอ้งการทราบประวตัขิองวดัในชุมชน   
  นกัเรยีนคดิวา่ จะหาขอ้มลูไดอ้ย่างไร แลว้ใหส้มาชกิกลุ่มชว่ยกนัแสดง
  ความคดิเหน็ พรอ้มยกตวัอย่างประกอบ โดยครชู่วยเขยีนรวบรวม 
  บนกระดาน  เชน่ ถามเจา้อาวาส ถามพ่อแม ่ถามผูใ้หญ่บา้น อ่านจาก
  หนงัสอืประวตัขิองวดั เป็นตน้  
 7. ครใูหน้กัเรยีนพจิารณาแหล่งขอ้มลูทีน่กัเรยีนยกตวัอย่าง แลว้อธบิาย 
  ใหน้กัเรยีนทราบว่า การหาขอ้มลูทีส่นใจจะตอ้งอาศยัแหล่งขอ้มลูต่างๆ 
  ทีม่อียู่ ซึง่แหล่งขอ้มลูแต่ละประเภทมคีวามแตกต่างกนั 
 8. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัศกึษาความรูเ้รือ่ง แหล่งขอ้มลู  
  จากหนงัสอืเรยีน และหอ้งสมดุ แลว้บนัทกึความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษา 
  ลงในแบบบนัทกึการอ่าน 
 9. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มชว่ยกนัจ าแนกความแตกต่างระหวา่งแหล่งขอ้มลู 
  ชัน้ตน้กบัแหล่งขอ้มลูชัน้รอง พรอ้มยกตวัอย่างประกอบ แลว้ครสูุ่มเรยีก 
  นกัเรยีนตอบค าถามเป็นรายกลุ่ม โดยใหน้กัเรยีนกลุ่มอื่นเป็นผูต้รวจสอบ 
  ความถูกตอ้ง ครคูอยอธบิายเพิม่เตมิ 
   10. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มยกตวัอย่างบุคคลต่างๆ ทีส่ามารถเป็นแหล่ง 
  ขอ้มลูใกลต้วัใหน้กัเรยีนได ้พรอ้มอธบิายประกอบใหเ้หน็ชดัเจน เชน่ 
  - พ่อ เป็นแหล่งขอ้มลูทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัการปลูกตน้ไม ้  
   การพรวนดนิ การซ่อมแซมอุปกรณ์เครือ่งใชภ้ายในบา้น เป็นตน้  

- แม ่เป็นแหล่งขอ้มลูทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัการท ากบัขา้ว การเลอืกผลไม ้
 การเลอืกเสื้อผา้ เป็นตน้ 

   11. ครถูามนักเรยีนวา่ หากนกัเรยีนตอ้งการหาขอ้มลูเกีย่วกบัสมนุไพร 
  ในทอ้งถิน่ นกัเรยีนจะหาและรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูใดบา้ง  
  และมหีลกัในการเลอืกแหล่งขอ้มลูอย่างไร จากนัน้ครอูธบิายหลกั 
    ในการเลอืกแหล่งขอ้มลู เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถเลอืกแหล่งขอ้มลูได ้
  อย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม 
 12. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ ขอ้ 2   

 
 
 
 
 
 



23  เทคโนโลยฯี ป.3 
 

ขัน้สรปุ 
สื่อการเรยีนรู ้  :  ใบงานที่ 2.1  

1. ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุความรูเ้รื่อง ประเภทของขอ้มลูและ 
 แหล่งขอ้มลู 

 2. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มชว่ยกนัท าใบงานท่ี 2.1 เรื่อง ประวติัโรงเรียน 
  ของเรา เสรจ็แลว้น าสง่ครผููส้อน 
 

  

 

7. การวดัและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที ่2.1  ใบงานที ่2.1 รอ้ยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
ตรวจแบบบนัทกึการอ่าน แบบบนัทกึการอ่าน ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
ประเมนิการน าเสนอผลงาน  แบบประเมนิการน าเสนอผลงาน ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สงัเกตความมวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้และมุง่ม ัน่ในการท างาน แบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู ้
 8.1 สือ่การเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรยีน เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ป.3  
  2) บตัรประจ าตวันกัเรยีน หรอืบตัรประจ าตวัประชาชน  
  3) ป้ายขอ้มลู 
  4) ใบงานที ่2.1 เรื่อง ประวตัโิรงเรยีนของเรา  
 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  - หอ้งสมุด 
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ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง ประวติัโรงเรียนของเรา  
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัรวบรวมขอ้มลูของโรงเรยีนตนเอง พรอ้มทัง้ระบุแหลง่ขอ้มลูประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัโรงเรยีนของเรา 
 
1. ชื่อโรงเรยีน                     
2. วนัก่อตัง้โรงเรยีน                   
3. ผูก้่อตัง้                      
4. คตพิจน์ประจ าโรงเรยีน                 
5. คตธิรรมประจ าโรงเรยีน                 
6. สปีระจ าโรงเรยีน                   
7. ดอกไมป้ระจ าโรงเรยีน                 
8. ประวตัคิวามเป็นมาของโรงเรยีน              
                        
                        
                        
                        
                        
 
 แหล่งขอ้มลู 
 1. แหล่งขอ้มลูชัน้ตน้                  
                        
                        
 2. แหล่งขอ้มลูชัน้รอง                 
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ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง ประวติัโรงเรียนของเรา  
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัรวบรวมขอ้มลูของโรงเรยีนตนเอง พรอ้มทัง้ระบุแหลง่ขอ้มลูประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของครผููส้อน)  
 

เฉลย 

ประวติัโรงเรยีนของเรา 
 
1. ชื่อโรงเรยีน                     
2. วนัก่อตัง้โรงเรยีน                   
3. ผูก้่อตัง้                      
4. คตพิจน์ประจ าโรงเรยีน                 
5. คตธิรรมประจ าโรงเรยีน                 
6. สปีระจ าโรงเรยีน                   
7. ดอกไมป้ระจ าโรงเรยีน                 
8. ประวตัคิวามเป็นมาของโรงเรยีน              
                        
                        
                        
                        
                        
 
 แหล่งขอ้มลู 
 1. แหล่งขอ้มลูชัน้ตน้                  
                        
                        
 2. แหล่งขอ้มลูชัน้รอง                 
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แบบบนัทึกการอ่าน 
  

ชือ่หนงัสอื   ชือ่ผูแ้ต่ง     นามปากกา     

ส านกัพมิพ์     สถานทีพ่มิพ์     ปีทีพ่มิพ์          

จ านวนหน้า     ราคา   บาท อ่านวนัที ่   เดอืน    พ.ศ.    เวลา    
          
 1. สาระส าคญัของเรื่อง 
        
        

              
        

 2. วเิคราะหข์อ้คดิ/ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากเรื่องทีอ่่าน 
        
        

 3. สิง่ทีส่ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั  
        
        

       

 4. ขอ้เสนอแนะของคร ู  
        
        
  

 ลงชื่อ      นกัเรยีน  ลงชื่อ            ผูป้กครอง 
              (                         )          (                      ) 
 

ลงชื่อ                                      ครผููส้อน 
                                                   (                       )  
 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงานมคีวามสมบรูณ์ชดัเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานมขีอ้บกพรอ่งเพยีงเลก็น้อย  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานมขีอ้บกพรอ่งมาก ให ้ 1 คะแนน  
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แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง         
   ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 
1 ความถูกตอ้งของเนื้อหา    
2 ความคดิสรา้งสรรค ์    
3 วธิกีารน าเสนอผลงาน    
4 การน าไปใชป้ระโยชน์    
5 การตรงต่อเวลา    
                                                                                 รวม  

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

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

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัรายการประเมนิสมบรูณ์ชดัเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัรายการประเมนิเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัรายการประเมนิบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช ้  
 ต ่ากวา่ 8 ปรบัปรุง  
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แบบสงัเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง         
   ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบัท่ี 
ช่ือ – สกลุ 

ของผู้รบัการ 
ประเมิน 

ความร่วมมือ
กนัท า
กิจกรรม 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

ความตัง้ใจ
ท างาน 

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ
ปรบัปรงุ

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 
 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบอ่ยครัง้ ให ้   2    คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช ้  
 ต ่ากวา่ 8 ปรบัปรุง  
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                                                                                                              แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
  
ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง           

 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 

 กษตัริย ์

1.1  ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชาต ิรอ้งเพลงชาตไิด ้และบอกความหมายของ 

 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏบิตัตินตามสทิธหิน้าที ่    

1.3 เขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่ี
 ในการสรา้งความสามคัค ีปรองดองในหมูเ่พื่อน 

   

1.4 เขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนาทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตามหลกัของศาสนา 
 อย่างสม ่าเสมอ เป็นตวัอย่างที่ดขีองศาสนิกชน 

   

1.5 เขา้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถาบนั 
 พระมหากษตัรยิ์ตามทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

   

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ    

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัทีจ่ะท าความผดิ ท าตาม
 สญัญาทีต่นใหไ้วก้บัพ่อแมห่รอืผูป้กครอง และครู 

   

2.3 ปฏบิตัตินต่อผูอ้ื่นดว้ยความซื่อตรง    

3. มีวินัย รบัผิดชอบ 3.1 ปฏบิตัติามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวัและ 
 โรงเรยีน มคีวามตรงต่อเวลาในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจ าวนั 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ และน าไปปฏบิตัไิด้    

4.2 จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม    

4.3 เชือ่ฟงัค าส ัง่สอนของบดิา-มารดา โดยไม่โตแ้ยง้    

4.4 ตัง้ใจเรยีน    

4.5 ปรบัปรงุตนเองในขอ้ผดิพลาด    

4.6 มธัยสัถ์ และเกบ็ออม    

4.7 อดทน กลา้แสดงสิง่ทีถู่กตอ้ง รกัษากฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของชมุชน    
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แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ต่อ) 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง           
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิและสิง่ของของโรงเรยีนอย่างประหยดั    

5.2 ใชอุ้ปกรณ์การเรยีนอย่างประหยดัและรูค้ณุค่า    

5.3 ใชจ้่ายอย่างประหยดัและมกีารเกบ็ออมเงนิ    

6. มุ่งมัน่ในการ 

 ท างาน 

6.1 มคีวามตัง้ใจและพยายามในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

6.2 มคีวามอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้านส าเรจ็    

7. รกัความเป็นไทย 7.1  มจีติส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย    

7.2 เหน็คณุค่าและปฏบิตัตินตามวฒันธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู างาน    

8.2 อาสาท างาน และแบง่ปนัสิง่ของใหผู้อ้ื่น    

8.3 ดแูล รกัษาทรพัย์สมบตัแิละสิง่แวดลอ้มของหอ้งเรยีน โรงเรยีน 
 เขา้รว่มกจิกรรมของโรงเรยีน 

   

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
  พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัชิดัเจนและสม ่าเสมอ ให ้  3   คะแนน 
  พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัชิดัเจนและบอ่ยครัง้ ให ้  2   คะแนน 
  พฤตกิรรมทีป่ฏบิตับิางคร ัง้ ให ้  1   คะแนน 
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บนัทึกหลงัแผนการสอน 

 
  ดา้นความรู ้
        
        
  ดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 
        
        
  ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  
        
        
  ดา้นอื่นๆ  (พฤตกิรรมเดน่ หรอืพฤตกิรรมทีม่ปีญัหาของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล (ถา้ม)ี)  
        
        
 
  
  ปญัหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแกไ้ข 
        
        
 

ความเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รบัมอบหมาย 
 ขอ้เสนอแนะ      
         
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 3    ประโยชนข์องขอ้มูล 

เวลา  1 ชัว่โมง 
1. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
 ขอ้มลูแต่ละขอ้มลูต่างมปีระโยชน์ทัง้สิน้ เราจงึสามารถน าขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดร้บัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติประจ าวนั
ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 
2. ตวัช้ีวดั/จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 2.1 ตวัช้ีวดั 
  ง 3.1  ป.3/1       คน้หาขอ้มลูอย่างมขี ัน้ตอน และน าเสนอขอ้มลูในลกัษณะต่างๆ   

2.4 จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
- บอกประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากแหลง่ขอ้มลูต่างๆ ได ้

 
3. สาระการเรียนรู ้

3.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 - ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู ประกอบดว้ย การก าหนดหวัขอ้ที่ตอ้งการคน้หา การเลอืกแหลง่ขอ้มลู การเตรยีม 
  อุปกรณ์ การคน้หาและรวบรวมขอ้มลู การพจิารณา การสรุปผล 

 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
4. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการส ารวจคน้หา   
  2) ทกัษะการจ าแนกประเภท   
 4.2 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 
5. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั   
 2. ใฝเ่รยีนรู ้
 3. มคีวามรบัผดิชอบ 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก  
 

ขัน้ท่ี  1  สงัเกต     

สื่อการเรยีนรู ้  :  1. หนงัสอืเรยีน เทคโนโลยฯี ป.3  

  2. ตวัอยา่งขา่ว  

1. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ  
2. ครนู าขา่วเกีย่วกบัโรงงานช าแหละเนื้อไก ่มาอ่านใหน้กัเรยีนฟงั แลว้ให้

นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายและสรปุเกีย่วกบัขา่วดงักล่าวว่า เกีย่วกบัเรือ่ง
อะไร และเกีย่วขอ้งกบัตวันกัเรยีนหรอืไม ่อย่างไร 

3. ครใูหน้กัเรยีนศกึษาความรูเ้รือ่ง ประโยชน์ของขอ้มลู จากหนงัสอืเรยีน 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

 ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัอาหารมีผลต่อ 
 พฤติกรรมการรบัประทานของนักเรียน 
 หรือไม่ เพราะเหตใุด 

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยให้ 
 อยูใ่นดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 

 
 

ขัน้ท่ี  2  วิเคราะหวิ์จารณ์   

สื่อการเรยีนรู ้  :   ตวัอยา่งขา่ว  

1. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัขา่วโรงงานช าแหละ 
 เนื้อไกด่งักล่าว โดยครตูัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรยีนฝึกการสงัเกตและ 
 วเิคราะห์ เชน่  

- นกัเรยีนคดิวา่ จะงดการบรโิภคอาหารทีท่ าจากเนื้อไก่หรอืไม ่ 
 เพราะเหตุใด 
- หากนกัเรยีนเป็นเจา้ของฟารม์ นักเรยีนจะตดัสนิใจช าแหละไก่ 
 จ าหน่ายหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
- หากนกัเรยีนเป็นแมค่า้ขายไก ่นกัเรยีนจะท าอย่างไร เพื่อแกป้ญัหา 
 ทีเ่กดิขึน้ 

2. ครใูหน้กัเรยีนยกตวัอย่างขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการใชช้วีติประจ าวนั 
3. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ ขอ้ 1-2 

 ค าถามกระตุ้นความคิด 

1. การไม่เปิดรบัข้อมลูข่าวสารจะเกิด 
 ผลเสียต่อนักเรียนหรือไม่ เพราะเหตใุด 

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยให้ 
 อยูใ่นดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 

2. นักเรียนคิดว่า การเปิดรบัข้อมลูมาก 
 เกินไปท าให้เกิดความวิตกกงัวลได้จริง 
 หรือไม่ เพราะเหตใุด  

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยให้ 
 อยูใ่นดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 

 

ขัน้ท่ี  3  สรปุ 
สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้  :   —  

1. ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายและสรปุความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาขา่ว 
 โรงงานช าแหละเนื้อไกว่่า นกัเรยีนสามารถน าความรูท้ีไ่ดม้าใชใ้นการ 
 ตดัสนิใจ เพื่อเลอืกซื้อหรอืบรโิภคเนื้อไก ่หรอืวางแผนเกีย่วกบัการท า 
 อาหารในครอบครวัของตน 
2. ครแูละนกัเรยีนชว่ยกนัยกตวัอย่างประโยชน์ของขอ้มลูดา้นต่างๆ เชน่  
 ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการติดต่อสือ่สาร เป็นตน้  
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   นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัอาหารท่ีนักเรียนช่ืนชอบ มากลุ่มละ 3-5 ชนิด  
    แล้วเขียนรายงานผลการสืบค้นข้อมลู โดยใหค้รอบคลุมประเดน็ส าคญัต่อไปนี้ 

1) การรวบรวมขอ้มลู 
2) การระบุแหล่งขอ้มลู 
3) การจ าแนกประเภทของขอ้มลู 

 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เรือ่ง ข้อมลูรอบตวั 
 
 

7. การวดัและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ประเมนิการน าเสนอผลงาน  แบบประเมนิการน าเสนอผลงาน ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สงัเกตความมวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้และมคีวามรบัผดิชอบ แบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1  แบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 รอ้ยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 
ตรวจรายงานการสบืคน้ขอ้มลู เรือ่ง อาหารทีฉ่นั 
ชืน่ชอบ 

แบบประเมนิรายงานการสบืคน้ขอ้มลู เรือ่ง 
อาหารทีฉ่นัชืน่ชอบ 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู ้
 8.1 สือ่การเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรยีน เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ป.3  
  2) ตวัอยา่งขา่วเกีย่วกบัโรงงานช าแหละเนื้อไก่  
 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  — 
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การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูล เรื่อง อาหารทีฉ่นัชื่นชอบ 

 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 
1 การรวบรวมขอ้มลู    
2 การระบุแหล่งขอ้มลู    
3 การจ าแนกประเภทของขอ้มลู    
                                                                                 รวม  

 
 

ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 
                                                                                   ............../.................../................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ด ี = 3 
 พอใช ้ = 2 
 ปรบัปรุง = 1 
 

 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ  ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

  8 - 9 ด ี

  5 - 7  พอใช ้

  ต ่ากวา่ 5 ปรบัปรุง 
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เอกสารประกอบการสอน 
 

ตวัอย่างข่าวเก่ียวกบัโรงงานช าแหละเน้ือไก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ร้านจ าหน่ายไก่สดที่ตลาดขอนแก่นเงียบเหงา รายได้หายไปกว่าครึ่ง ผู้ซื้อยงัท าใจไม่ได้กับภาพข่าว               
โรงช าแหละไก่เถื่อนทีจ่งัหวดันครราชสมีา  
 ผูส้ ื่อขา่วรายงานวา่ จากการตรวจสอบบรรยากาศรา้นจ าหน่ายไก่สดทีช่ าแหละไก่ขายในตลาดสดหลายแห่ง
ที่จงัหวดัขอนแก่น โดยเฉพาะที่ตลาดสดบางล าพู เทศบาลนครขอนแก่นเงยีบเหงาไม่มีลูกค้าเข้ามาซื้อไก่สด             
ไปบรโิภค ถงึแมร้าคาไก่จะลดลงมาทีก่โิลกรมัละ 70 บาทกต็าม แต่ผูซ้ ือ้กย็งัเงยีบเหงา จากการสอบถามสาเหตุ 
มาจากกรณีเจา้หน้าทีต่รวจพบโรงช าแหละไก่เถื่อน ทีอ่ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา แล้วมภีาพข่าวออกมา 
ส่งผลใหผู้ท้ ีบ่รโิภคไก่รบักบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ไม่ได ้จงึไม่อยากซือ้ไก่บรโิภคในช่วงนี้  
 นางกาญจนา วรปญัญากุล แม่คา้จ าหน่ายไก่สด ตลาดบางล าพู กล่าวว่า จากข่าวการจบัโรงงานช าแหละ 
ไก่เถื่อนท าใหล้กูคา้ทีม่าซือ้ไก่ไปบรโิภคลดลงไปกวา่ครึง่ จากปกตจิะขายไก่ไดว้นัละกว่า 500 ตวั ตอนนี้จ าหน่าย
ไดเ้พยีงละ 100-200 ตวัเท่านัน้ โดยเฉพาะเครื่องในไก่ ตบั และไส้ไก่ ไม่มลีูกค้าเขา้มาซื้อเลย ถึงร้านของตนเอง
เป็นร้านที่ถูกสุขลกัษณะ ไก่ทุกตวัสด สะอาด และมีการช าแหละกนัสดๆ ภายในร้าน แต่ลูกค้าก็ยงัไม่มัน่ใจ                 
จากการสอบถามลกูคา้ประจ าทีเ่ดนิผ่านไปมา ทุกคนบอกวา่ ยงัรบัสภาพกบัเหตุการณ์โรงช าแหละไก่ที่น าไก่ตาย
เน่าเหมน็มาช าแหละชิน้ส่วนขายไม่ได้ 
 
ท่ีมา   :   http://www.krobkruakao.com/ขา่ว/.../ขอนแกน่-รา้นขายไกส่ดเงยีบ สบืคน้เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม พ.ศ. 2554 

 
 

http://www.krobkruakao.com/ข่าว/.../ขอนแก่น-ร้านขายไก่สดเงียบ%20สืบค้นเมื่อวันที่%208%20สิงหาคม%20พ.ศ
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แบบประเมิน     การน าเสนอผลงาน 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง         
   ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอยีดชดัเจน    
2 ความถูกตอ้งของเนื้อหา    
3 ภาษาทีใ่ชเ้ขา้ใจง่าย    
4 ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการน าเสนอ    
5 วธิกีารน าเสนอผลงาน    
                                                                                 รวม  

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

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

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัรายการประเมนิสมบรูณ์ชดัเจน  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัรายการประเมนิเป็นส่วนใหญ่  ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัรายการประเมนิบางส่วน  ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช ้  
 ต ่ากวา่ 8 ปรบัปรุง  
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แบบสงัเกตพฤติกรรม   การท างานกลุ่ม 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง         
   ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดบัท่ี 
ช่ือ – สกลุ 

ของผู้รบัการ 
ประเมิน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การยอมรบั
ฟังคนอ่ืน 

การท างาน 
ตามท่ีได้รบั
มอบหมาย 

ความมีน ้าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรบัปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 
 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

                                                                                               ............../.................../................ 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบอ่ยครัง้ ให ้   2    คะแนน 
 ปฏบิตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช ้  
 ต ่ากวา่ 8 ปรบัปรุง  
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                                                                                                              แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
  
ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง           

 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 
 

คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

3 2 1 

1. รกัชาติ ศาสน์ 

 กษตัริย ์

1.1  ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชาต ิรอ้งเพลงชาตไิด ้และบอกความหมายของ 

 เพลงชาต ิ

   

1.2 ปฏบิตัตินตามสทิธหิน้าที ่    

1.3 เขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่ี
 ในการสรา้งความสามคัค ีปรองดองในหมูเ่พื่อน 

   

1.4 เขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนาทีต่นนับถอื ปฏบิตัตินตามหลกัของศาสนา 
 อย่างสม ่าเสมอ เป็นตวัอย่างที่ดขีองศาสนิกชน 

   

1.5 เขา้รว่มกจิกรรมและมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสถาบนั 
 พระมหากษตัรยิ์ตามทีโ่รงเรยีนและชมุชนจดัขึน้ 

   

2. ซ่ือสตัย ์สุจริต 2.1 ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และเป็นจรงิ    

2.2 ปฏบิตัใินสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัทีจ่ะท าความผดิ ท าตาม
 สญัญาทีต่นใหไ้วก้บัพ่อแมห่รอืผูป้กครอง และครู 

   

2.3 ปฏบิตัตินต่อผูอ้ื่นดว้ยความซื่อตรง    

3. มีวินัย รบัผิดชอบ 3.1 ปฏบิตัติามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวัและ 
 โรงเรยีน มคีวามตรงต่อเวลาในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจ าวนั 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ และน าไปปฏบิตัไิด้    

4.2 จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม    

4.3 เชือ่ฟงัค าส ัง่สอนของบดิา-มารดา โดยไม่โตแ้ยง้    

4.4 ตัง้ใจเรยีน    

4.5 ปรบัปรงุตนเองในขอ้ผดิพลาด    

4.6 มธัยสัถ์ และเกบ็ออม    

4.7 อดทน กลา้แสดงสิง่ทีถู่กตอ้ง รกัษากฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของชมุชน    
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แบบประเมิน   คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ต่อ) 
 

ค าช้ีแจง :   ให ้ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในระหวา่งเรยีนและนอกเวลาเรยีน แลว้ขดี  ลงในช่องวา่ง           
 ทีต่รงกบัระดบัคะแนน 

 

คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงคด้์าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใชท้รพัย์สนิและสิง่ของของโรงเรยีนอย่างประหยดั    

5.2 ใชอุ้ปกรณ์การเรยีนอย่างประหยดัและรูค้ณุค่า    

5.3 ใชจ้่ายอย่างประหยดัและมกีารเกบ็ออมเงนิ    

6. มุ่งมัน่ในการ 

 ท างาน 

6.1 มคีวามตัง้ใจและพยายามในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    

6.2 มคีวามอดทนและไมท่อ้แทต้่ออุปสรรคเพื่อใหง้านส าเรจ็    

7. รกัความเป็นไทย 7.1  มจีติส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย    

7.2 เหน็คณุค่าและปฏบิตัตินตามวฒันธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจ้กัชว่ยพ่อแม ่ผูป้กครอง และครทู างาน    

8.2 อาสาท างาน และแบง่ปนัสิง่ของใหผู้อ้ื่น    

8.3 ดแูล รกัษาทรพัย์สมบตัแิละสิง่แวดลอ้มของหอ้งเรยีน โรงเรยีน 
 เขา้รว่มกจิกรรมของโรงเรยีน 

   

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

                                                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
  พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัชิดัเจนและสม ่าเสมอ ให ้  3   คะแนน 
  พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัชิดัเจนและบอ่ยครัง้ ให ้  2   คะแนน 
  พฤตกิรรมทีป่ฏบิตับิางคร ัง้ ให ้  1   คะแนน 
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บนัทึกหลงัแผนการสอน 

 
  ดา้นความรู ้
        
        
  ดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 
        
        
  ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  
        
        
  ดา้นอื่นๆ  (พฤตกิรรมเดน่ หรอืพฤตกิรรมทีม่ปีญัหาของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล (ถา้ม)ี)  
        
        
 
  
  ปญัหา/อุปสรรค 
        
        
  แนวทางการแกไ้ข 
        
        
 

ความเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รบัมอบหมาย 
 ขอ้เสนอแนะ      
         
   ลงชื่อ      
   (                     ) 
   ต าแหน่ง      
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บนัทึกหลงัหน่วยการเรียนรูอิ้งมาตรฐาน  
 
 ตอนท่ี 1 นกัเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี้วดัของหน่วยการเรยีนรู้ 
    ต่อไปนี้    ง 3.1 (ป.3/1)      
  ดา้นความรู ้ 
          
          
     (จ านวน   คน  คดิเป็นรอ้ยละ                 ) 
  ดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 
          
          
  ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
          
          
  ดา้นอื่นๆ  (พฤตกิรรมเด่น หรอืพฤตกิรรมทีม่ปีญัหาของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล (ถา้ม)ี) 
          
          

 สรปุผลจากการประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ระดบัคุณภาพดี จ านวน   คน คดิเป็นรอ้ยละ      
  ระดบัคุณภาพพอใช้ จ านวน   คน คดิเป็นรอ้ยละ      
  ระดบัคุณภาพปรบัปรงุ จ านวน   คน คดิเป็นรอ้ยละ      

  ปญัหา/อุปสรรค 
           
           
  แนวทางการแกไ้ข 
           
           

      ความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รบัมอบหมาย 
 ขอ้เสนอแนะ        
           
       ลงชือ่     
       (             ) 
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ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอก 
  ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ด้านคณุภาพผูเ้รียน) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที ่1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดี่และมีสุนทรียภาพ  
1.1  มสุีขนิสยัในการดแูลสุขภาพและออกก าลงักาย สม า่เสมอ    
1.2   มนี ้าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 1.3   ป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบตัเิหตุ  
    และปญัหาทางเพศ  

 

 1.4   เหน็คุณค่าในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 1.5   มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละใหเ้กยีรตผิูอ้ ืน่  
 1.6   สรา้งผลงานจากการเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กฬีา/นันทนาการตามจนิตนาการ  
มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึ่งประสงค ์  

2.1   มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร    
  2.2   เอื้ออาทรผู้อืน่และกตญัญกูตเวทตี่อผู้มพีระคุณ  
 2.3   ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง   
 2.4   ตระหนัก รูคุ้ณค่า รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม  
มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รกัเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง  

3.1  มนีิสยัรกัการอ่านและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรยีนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตวั    
  3.2   มทีกัษะในการอ่าน ฟงั ด ูพดู เขยีน และตัง้ค าถามเพือ่คน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ  
 3.3   เรยีนรูร้่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่การเรยีนรูร้ะหว่างกนั   
 3.4   ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนรูแ้ละน าเสนอผลงาน  
มาตรฐานที ่4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแก้ปัญหา             
        ได้อย่างมีสติสมเหตสุมผล 

 

4.1  สรุปความคดิจากเรือ่งทีอ่่าน ฟงั และด ูและสือ่สารโดยการพดูหรอืเขยีนตามความคดิของตนเอง   
  4.2   น าเสนอวธิคีดิ วธิแีก้ปญัหาดว้ยภาษาหรอืวธิกีารของตนเอง  
 4.3   ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผลประกอบ   
 4.4   มคีวามคดิรเิร ิม่ และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภมูใิจ  
มาตรฐานที ่5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจ่  าเป็นตามหลกัสูตร  

5.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
  5.2   ผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.3   ผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์   
 5.4   ผลการทดสอบระดบัชาตเิป็นไปตามเกณฑ์  
มาตรฐานที ่6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคติทีดี่ 
    ต่ออาชีพสุจริต 

 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็   
  6.2   ท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภมูใิจในผลงานของตนเอง  
 6.3   ท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ได ้   
 6.4   มคีวามรูส้กึทีด่ตี่ออาชพีสุจรติและหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นเองสนใจ  
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