38

39

แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ 4 MAT
เรื่อง เสื่อหรือสาด โดยใชฟม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เรื่อง สรางสรรคงานหัตถศิลป
แผนที่ 3 ฟม
เวลา 2 ชั่วโมง
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1. สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา
2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม
4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน
5. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
2. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของฟมได
2. นักเรียนสามารถบอกประโยชนของฟมได
ดานทักษะ
1. นักเรียนสามารถสอดเชือกไนลอนใสในฟมได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัยในตนเอง
2. มีความตั้งใจใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ/เนื้อหา
สาระสําคัญ
ฟมเปนอุปกรณอยางหนึ่งในการทอผาหรือทอเสื่อ ประกอบดวยซี่แนวตั้งวางเรียงกัน อยูใน
กรอบไม ใชสําหรับกระทบเสนดายพุงใหชิดเปนระเบียบ หากไมมีฟมแลว ไมสามารถทอผาหรือทอ
เสื้อใหเปนผืนไดเลย โดยเฉพาะผาที่มีความกวางและมีเสนดายที่เล็กละเอียด ฟมสําหรับทอผาไหม
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หรือเสนดายที่ละเอียด จะมีซี่ฟนถี่ สวนฟมสําหรับทอผาฝายหรือทอเสื่อ หรือเสนดายขนาดใหญ จะมี
ฟนฟม หรือฟนหวีที่หาง ตามขนาดของเสนดาย โดยการทอเสื่อจะใชเสนกกหรือเสนไหล
ในอดีตฟนฟม หรือซี่ฟมทําดวยไม ปจจุบันนิยมใชฟนฟมที่เปนโลหะ เพราะมีความแข็งแรง
และทนทานสูง สวนเครื่องทอผาในโรงงานอุตสาหกรรมจะใชฟมโลหะทั้งสิ้น
ในการทอเสื่อกกนั้น ฟมจะถูกรอยเชือกไนลอนเขาไปตั้งแตแรกกอนจะทอ เรียกวา รอยรูฟม
ความตึงของเชือกไนลอนจะชวยพยุงน้ําหนักของฟมเอาไว
เนื้อหา
การทอเสื่อเปนหนึ่งในงานหัตถกรรมพื้นบานที่สําคัญของไทย ซึ่งภูมิปญญาในการทอเสื่อนั้นมี
หลากหลาย แตสําหรับภูมิปญญาดั้งเดิมของชาวชุมชนชาวอีสาน จะทอเสื่อจากตนไหล ตนกก ซึ่งเปน
พืชที่เกิดขึ้นเองในชุมชนที่ลุมน้ําโดยเฉพาะเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีตนกกตน
ไหลเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตกวาจะเปนเสื่อสักผืนหนึ่งนั้น อุปกรณสําคัญที่สุดก็คือ "กี่ทอเสื่อ"
(http://www.ncc-cb.krubpom.com/mat.doc) ซึ่งกี่นั้นมีทั้งแบบตั้งพิง และแบบนั่งทอ โดยมีฟม
เปนเครื่องมือที่ใชในการกระทบเสนกกใหแนน มีความยาวเทาขนาดของเสื่อ ซึ่งมีหลายขนาด ขนาด 5
- 10 คืบ แบงเปน ฟมสองชั้น กับฟมชั้นเดียว ถาฟมสองชั้นจะเล็กถี่กวาฟมชั้นเดียว ฟมที่ใชทอเสื่อนั้น
ทําจากไมไผแก กรอบฟมทําดวยไม
การทอเสื่อเปนภูมิปญญาของชาวบานที่สืบทอดกันมาหลายชวงอายุคน เพื่อเปนการชวยกัน
รักษาภูมิปญญาเหลานี้ไมใหสูญหายไปตามกาลเวลา ครูผูสอนจึงบูรณาการเนื้อหาสาระคณิตศาสตร
การออกแบบลวดลายเสื่อแลวใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
การคิดอยางสรางสรรค
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
6. การจัดการเรียนรูรูปแบบ 4 MAT
ขั้นที่ 1 การสรางประสบการณ
1.1 ครูเรียกชื่อนักเรียน สํารวจอุปกรณการเรียนของนักเรียน
1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู เรื่องที่จะเรียนใหนักเรียนทราบ
1.3 นักเรียนแบงออกเปน 6 กลุม กลุมละ 5 คน (โดยแบงตามความสูงแลวนับ 1 ถึง 6)
1.4 ครูนําแผนภาพปริศนามาใหนักเรียนสังเกตและศึกษาดังนี้
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1.5 ครูต้งั คําถาม
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในแผนภาพ
(แผนไมมีร)ู
- นักเรียนเรียกอุปกรณชิ้นนี้วาอยางไร
(ฟม)
- ฟมใชทําประโยชนอยางไร
(อุปกรณในการทอผาหรือทอเสื่อ)
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหประสบการณ
2.1 ครูติดแถบแผนภาพใหนักเรียนสังเกต ดังนี้

2.2 นักเรียนรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชฟมทอผา
(ฟม เปนเครื่องมือที่ใชในการกระทบเสนกกใหแนน มีความยาวเทาขนาดของเสื่อ ซึ่งมีหลาย
ขนาด ขนาด 5 – 10 คืบ แบงเปน ฟมสองชั้น กับฟมชั้นเดียว ถาฟมสองชั้นจะเล็กถี่กวาฟมชั้นเดียว
ฟมที่ใชทอเสื่อนั้น ทําจากไมไผแก กรอบฟมทําดวยไม)
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณเปนความคิดรวบยอด
3.1 นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดเกี่ยวกับฟมทอผา โดยครูใชคําถามกระตุนสมอง
- ฟม มีลักษณะอยางไร
(ฟมที่ใชทอเสื่อนั้น ทําจากไมไผแก กรอบฟมทําดวยไม)
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- ฟม มีประโยชน
(เครื่องมือที่ใชในการกระทบเสนกกใหแนน)
- ถานักเรียนตองการทอผา ตองทําอยางไรบาง
(อุปกรณทอผามีกี่ ฟม เชือกไนลอน เสนกก)
- ทําไมตองมีการทอเสื่อ
(เพราะเสื่อเปนอุปกรณที่ใชปูนั่งทํากิจกรรมประจําวันของครอบครัว)
3.2 นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปเปนความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรูความคิดดวยขอมูล
4.1 นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูเรื่อง ฟม ครูแนะนําเพิ่มเติม
4.2 นักเรียนแตละกลุมอภิปรายเกี่ยวกับฟม
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด
5.1 ครูนําฟม มาใหนักเรียนสังเกตและศึกษา
5.2 นักเรียนแตละกลุมวางแผนการออกแบบลวดลายเพื่อใชทอเสื่อ จากรูของฟม

ขั้นที่ 6 การสรางสรรคชิ้นงานของตนเอง
6.1 นักเรียนแตละคนมาชวยสอดเชือกไนลอนรอยรูฟม มาใหเพื่อน ๆ ภายในกลุม
รวมกันตรวจสอบความถูกตอง
6.2 นักเรียนแตละคนแกไขความผิดพลาดของตนเอง
ขั้นที่ 7 การวิเคราะหผลงานและแนวทางในการนําไปประยุกตใช
7.1 นักเรียนแตละคนนําเสนอแนวคิดของตนเองในกลุม แลวรวมกันสรุปหลอมรวมเปน
ความคิดของกลุม แลวประกอบฟมลงในกี่รอยเชือกไนลอน ขึ้นโครงประกอบพรอมสําหรับทอเสื่อ
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7.2 นักเรียนแตละกลุมออกมาตรวจสอบความถูกตองของฟม
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู ความคิด
8.1 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอแนวคิดในการจัดทํา และจัดแสดงผลงานใหกลุมอื่น ๆ ดู
8.2 นักเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมตาง ๆ ตามความสนใจ
7. สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. แผนภาพปริศนา
2. แผนภาพ
3. ใบความรู
4. ฟม กี่ เชือกไนลอน
8. การวัดและประเมินผล
จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล

ดานความรู (K)
1. นั ก เรีย นสามารถอธิ บ ายลั ก ษณะ - การตอบคําถาม
ของฟมได
2. นักเรียนสามารถบอกประโยชนของ
ฟมได
ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
1. นักเรียนสามารถสอดเชือกไนลอน - ตรวจผลงาน
ใสในฟมได
- สังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ (A)
1. มีวินัยในตนเอง
2. มีความตั้งใจใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

- สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือการ
ประเมิน
- คําถาม

- แบบประเมินดาน
ทักษะ/กระบวนการ
- แบบประเมินการ
ทํางานกลุม
- แบบประเมินดาน
คุณลักษณะ

เกณฑ
การประเมิน
- ผานเกณฑ
รอยละ 70
- ไดคะแนน
รอยละ 70 ขึ้นไป
- ไดคะแนน
คุณภาพในระดับ
ดี
- ไดคะแนน
คุณภาพในระดับ
ดี ขึ้นไป
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9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู ขั้นที่ 1 การสรางประสบการณ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................
แนวทางการแกไข
.............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู ขั้นที่ 2 การวิเคราะหประสบการณ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................
แนวทางการแกไข
.............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณเปนความคิดรวบยอด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................
แนวทางการแกไข
.............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรูความคิดดวยขอมูล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................
แนวทางการแกไข
.............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................
แนวทางการแกไข
.............................................................................................................................................................
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ผลการเรียนรู ขั้นที่ 6 การสรางสรรคชิ้นงานของตนเอง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................
แนวทางการแกไข
.............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู ขั้นที่ 7 การวิเคราะหผลงานและแนวทางในการนําไปประยุกตใช
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................
แนวทางการแกไข
.............................................................................................................................................................
ผลการเรียนรู ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรูความคิด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................
แนวทางการแกไข
.............................................................................................................................................................
ผลการวัดและประเมินการจัดการเรียนรู
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................. ครูผูสอน
(นายสันติชัย ฤทธาพรม)
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................
(นางสาวสิรินพพา คนมั่น)
รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนฝายวิชาการ
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ใบความรู
เรื่อง สรางสรรคงานหัตถศิลป

แผนที่ 3 ฟม

*******************************************************************************************
เนื้อหา
ฟมเปนอุปกรณอยางหนึ่งในการทอผาหรือทอเสื่อ ประกอบดวยซี่แนวตั้งวางเรียงกัน อยูใน
กรอบไม ใชสําหรับกระทบเสนดายพุงใหชิดเปนระเบียบ หากไมมีฟมแลว ไมสามารถทอผาหรือทอ
เสื้อใหเปนผืนไดเลย โดยเฉพาะผาที่มีความกวางและมีเสนดายที่เล็กละเอียด ฟมสําหรับทอผาไหม
หรือเสนดายที่ละเอียด จะมีซ่ฟี นถี่ สวนฟมสําหรับทอผาฝายหรือทอเสื่อ หรือเสนดายขนาดใหญ จะมี
ฟนฟม หรือฟนหวีที่หาง ตามขนาดของเสนดาย โดยการทอเสื่อจะใชเสนกกหรือเสนไหล
ในอดีตฟนฟม หรือซี่ฟมทําดวยไม ปจจุบันนิยมใชฟนฟมที่เปนโลหะ เพราะมีความแข็งแรง
และทนทานสูง สวนเครื่องทอผาในโรงงานอุตสาหกรรมจะใชฟมโลหะทั้งสิ้น
ในการทอเสื่อกกนั้น ฟมจะถูกรอยเชือกไนลอนเขาไปตั้งแตแรกกอนจะทอ เรียกวา รอยรูฟม
ความตึงของเชือกไนลอนจะชวยพยุงน้ําหนักของฟมเอาไว
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เกณฑการประเมินดานทักษะ/กระบวนการ
รายการประเมิน
1. ใชวิธีการที่หลากหลาย
แกปญหา
2. ใชความรู ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในการแกปญหา
ในสถานการณตางๆ ได
อยางเหมาะสม
3. ใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได
อยางเหมาะสม
4. ใชภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและชัดเจน
5. เชื่อมโยงความรูตางๆ ใน
คณิตศาสตร และนําความรู
หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยง
กับศาสตรอื่นๆ
6. มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
ใชวิธีการตั้งแต 3 วิธีขึ้น ใชวิธีการ 2 วิธี
ใชวิธีการ 1 วิธี
ไปในการแกปญหา
ในการแกปญหา
ในการแกปญหา
ใชความรู ทักษะและ
ใชความรู ทักษะและ
ไมใชความรู ทักษะ
กระบวนการทาง
กระบวนการทาง
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร และ
คณิตศาสตรเปนบางครั้ง คณิตศาสตร และไมใช
เทคโนโลยีในการ
และใชเทคโนโลยีในการ เทคโนโลยีในการ
แกปญหาในสถานการณ แกปญหาในสถานการณ แกปญหาใน
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม ตางๆ ไดบางครั้งหรือเพียง สถานการณตางๆ
บางสวนเทานั้น
ใหเหตุผลประกอบการ ใหเหตุผลประกอบการ
ไมใหเหตุผล
ตัดสินไดอยางครบถวน ตัดสินใจแตอาจจะไมครบ ประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลไดอยาง
และสรุปผลไดอยางถูกตอง หรือเหตุผลไม
ถูกตองและเหมาะสม
เปนบางสวน
สอดคลองกับการ
สรุปผล
ใชภาษาและสัญลักษณ ใชภาษาและสัญลักษณ
ใชภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรในการ ทางคณิตศาสตรในการ
ทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร การสื่อ
สื่อสาร การสื่อความหมาย สื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการ
และการนําเสนอไดถูกตอง ความหมาย และการ
นําเสนอไดอยางถูกตอง บางสวน
นําเสนอไมถูกตอง
และชัดเจน
เชื่อมโยงความรูตางๆ ใน เชื่อมโยงความรูตางๆ ใน
ไมมีการเชื่อมโยงความรู
คณิตศาสตร และนํา
คณิตศาสตร และนําความรู ตางๆ ในคณิตศาสตร
ความรู หลักการ
หลักการ กระบวนการทาง และไมนําความรู
กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยง หลักการ กระบวนการ
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยง กับศาสตรอื่นๆ ไดเพียง ทางคณิตศาสตรไป
กับศาสตรอื่นๆ ไดอยาง บางสวน
เชื่อมโยงกับศาสตร
ถูกตองและเหมาะสม
อื่นๆ
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ไมมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคทุกครั้ง
เปนบางครั้งหรือเพียง
สรางสรรค
บางสวนเทานั้น

ระดับคุณภาพ
3 คะแนน คือ ดี

2 คะแนน คือ พอใช

1 คะแนน คือ ปรับปรุง

เลข
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ชื่อ – สกุล
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

5. เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร และนํา
ความรู หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ

4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
นําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน

3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม

2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหา
ในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม

1. ใชวิธกี ารที่หลากหลายแกปญ
 หา
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แบบประเมินดานทักษะ/กระบวนการ
วันที่ ........................ เดือน ............................................... พ.ศ. ................
คําชี้แจง ใหครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและตรวจผลงาน
แลวขีด ลงในชองวางที่ตรงกับระดับคุณภาพ

รวม

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 (18)
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

5. เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร และนํา
ความรู หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ

4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
นําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน

3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม

ชื่อ – สกุล

2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหา
ในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม

เลข
ที่

1. ใชวิธกี ารที่หลากหลายแกปญ
 หา

แบบประเมินดานทักษะ/กระบวนการ (ตอ)
วันที่ ........................ เดือน ............................................... พ.ศ. ................
คําชี้แจง ใหครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและตรวจผลงาน
แลวขีด ลงในชองวางที่ตรงกับระดับคุณภาพ

รวม

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 (18)

การตัดสินระดับคุณภาพ
15 - 18 คะแนน
11 - 14 คะแนน
ต่ํากวา 11 คะแนน

(รอยละ 80 ขึ้นไป)
(รอยละ 60 – 79)
(ต่ํากวารอยละ 60)

ระดับ ดี
ระดับ พอใช
ระดับ ปรับปรุง

ลงชื่อ............................................................. ผูประเมิน
(...............................................................)
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แบบประเมินการทํางานกลุม
กลุมที่ ....................... ชื่อกลุม .......................................................
สมาชิกในกลุม
เลขที่ ...............
เลขที่ ...............
เลขที่ ...............
เลขที่ ...............
เลขที่ ...............
เลขที่ ...............
วันที่ ........................ เดือน ............................................... พ.ศ. ................
คําชี้แจง : ใหครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวขีด ลงในชองวางที่ตรงกับระดับคุณภาพ
ที่

รายการสังเกต

ระดับคุณภาพ
3

2

1

1 การเตรียมความพรอมในกลุม
2 การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
3 การดําเนินกิจกรรม และแสดงความคิดเห็นในกลุม
4 การเขียนบันทึกผลงาน
5 การนําเสนอผลงาน
รวม
สรุป
เกณฑคุณภาพ
ระดับ 3 หมายถึง ดี
ระดับ 2 หมายถึง พอใช
ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
12 - 15 หมายถึง ดี
ชวงคะแนน
8 - 11 หมายถึง พอใช
ชวงคะแนน
ต่ํากวา 8 หมายถึง ปรับปรุง
ลงชื่อ............................................................. ผูประเมิน
(.........................................................)

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําอธิบายการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
3
2

รายการ
ประเมิน
4
มีวินัย ปฏิบัติตนตามขอตกลง

ปฏิบัติตนตามขอตกลง
กฎเกณฑระเบียบ
กฎเกณฑระเบียบ
ขอบังคับของสมาชิก
ขอบังคับของสมาชิก
หองเรียน รับผิดชอบใน หองเรียน แตตอ งมีการ
การทํางานไดดวยตัวเอง เตือนเปนบางครั้งในการ
สงงานตรงเวลา เขา
ทํางาน สงงานตรงเวลา
หองเรียนตรงเวลา
เขาหองเรียนตรงเวลา

ใฝ ตั้งใจ เพียรพยายามใน
เรียนรู การเรียน และเขารวม

ตั้งใจ เพียรพยายามใน
การเรียน และเขารวม
กิจกรรมในหองเรียน
กิจกรรมในหองเรียน
แสวงหาความรูจาก
แสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูตางๆทั้ง
แหลงเรียนรูตางๆทั้ง
ภายในและภายนอก
ภายในและภายนอก
โรงเรียนดวยการ
โรงเรียนตองตักเตือน
เลือกใชสื่ออยาง
แนะนําเปนบางครั้งใน
เหมาะสมนําความรูที่ได การเลือกใชสื่อไดอยาง
ไปประยุกตใชใน
เหมาะสม
ชีวิตประจําวันได
มีความตั้งใจและ
มุงมั่น มีความตั้งใจและ
ในการ รับผิดชอบในการทํางาน รับผิดชอบในการทํางาน
ทํางาน มีสวนรวมในการปฏิบัติ มีสวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ไดรับ
กิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จมี
มอบหมายใหสําเร็จมี
การปรับปรุงและพัฒนา การปรับปรุงผลงาน
ผลงานทํางานดวยความ ทํางานดวยความเพียร
เพียรพยายาม และ
พยายาม และอดทน
อดทนเพื่อใหสําเร็จตาม เพื่อใหสําเร็จตาม
เปาหมาย
เปาหมาย

ปฏิบัติตนตามขอตกลง
กฎเกณฑระเบียบ
ขอบังคับของสมาชิก
หองเรียน แตตองมีการ
เตือนเปนสวนใหญใน
การทํางาน

ตั้งใจ เพียรพยายามใน
การเรียน และเขารวม
กิจกรรมในหองเรียน
แสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูตางๆทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนตองตักเตือน
แนะนําเปนสวนใหญใน
การเลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม
ตองตักเตือนใหตั้งใจ
และรับผิดชอบในการ
ทํางานมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จมี
การปรับปรุงผลงาน

ระดับคุณภาพ
10 – 12
7–9
4–6
0– 3

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับ ดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช
ระดับปรับปรุง

1
ไมปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กฎเกณฑ
ระเบียบขอบังคับของ
สมาชิกหองเรียน ไม
รับผิดชอบในการ
ทํางานไมสงงานตรง
เวลา ไมเขาหองเรียน
ตรงเวลา
ไมตั้งใจ ไมพยายามใน
การเรียน และไมเขา
รวมกิจกรรม ไม
แสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูตางๆทั้ง
ภายในและภายนอก

ตองตักเตือนใหตั้งใจ
และไมรับผิดชอบใน
การทํางาน ไมมีสวน
รวมในการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ไดรบั
มอบหมายอยูเสมอๆ
ขาดการปรับปรุง
ผลงาน
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แบบประเมินพฤติกรรมดานคุณลักษณะ
วันที่ ........................ เดือน ............................................... พ.ศ. ................
คําชี้แจง : ใหครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวขีด ลงในชองวางที่ตรงกับระดับคุณภาพ
เลข
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ – สกุล

4

มีวินัย
3 2

1

4

ใฝเรียนรู
3 2

1

มุงมั่นในการทํางาน
4 3 2 1

ระดับคุณภาพ
10 – 12 คะแนน
4 – 6 คะแนน

ระดับ ดีมาก
ระดับ พอใช

7–9
0– 3

คะแนน
คะแนน

ลงชื่อ............................................................. ผูประเมิน
(.........................................................)

ระดับ ดี
ระดับ ปรับปรุง

รวม
(12)

