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ค ำน ำ 
 

 เอกสำรฉบับนี้เป็นเอกสำรรำยงำนแผนงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ กิจกรรมผลิตส่ือกำรเรียนกำร
สอนเทคโนโลยี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  เพื่อให้บุคลำกรมีกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนท่ีสูงขึ้น  ในกำรเรียนรู้โดยกำรน ำเทคโนโลยีจัดกำร
เรียนสอนในยุคดิจิทัล 4.0  
 ท้ังนี้ในกำรด ำเนินกิจกรรมผู้จัดท ำขอขอบพระคุณโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ท่ีเอื้ออ ำนวยควำมสะดวก
ของสถำนท่ีในกำรจัดกิจกรรม ขอขอบพระคุณผู้อ ำนวยกำรท่ีส่งเสริมสนับสนุน คอยให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรจัด
กิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นอย่ำงดี ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำง
ยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นแนวทำงกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
   
 หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใดผู้จัดท ำจะได้น ำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 
 
        ( นำงสำวปิยะนุช  ทองท่ัว ) 
                          หัวหน้ำแผนงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
                   ผู้จัดท ำ 
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สารบญั 
 
เรื่อง                    หน้ำ 
 
ค ำน ำ              ก 
สำรบัญ              ข 
รำยงำนสรุปแผนงำนรำยงำนแผนงำนเทคโนโลยี กิจกรรมผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561    1 

- สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ     2 
- จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมครัง้นี ้    2 
- ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล    4 

ภำคผนวก    5 
- แผนงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ    6 
- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  10 
- ประมวลภำพกำรน ำส่ือเทคโนโลยีใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน   14 
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สรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)  

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์  ปีการศึกษา 2561 
************************************************************************** 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยี    
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวปิยะนุช  ทองท่ัว          ฝ่าย  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร  
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 3, 4 ยุทธศาสตร์ข้อที่  5 ,6 ,8 เป้าหมายข้อที่ 1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่   12 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 12.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 2    ประเด็นที่  2..   
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่2ตัวบ่งชี้ที ่    2.3    . 
 
1. สรุปวิธีด าเนินการ (ที่ปฏบิัติจริง) 

1.ขั้นวางแผน 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมกำร กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.2 ประชุมคณะกรรมกำร  

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงานร่วม) 
 1) คุณครูทุกท่ำนส่งส่ือกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยี 
 2) ประเมินกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอนภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 3) น ำส่ือไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือกำรเรียนกำรสอน 
 4) ประกำศผลกำรประเมินกำรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยี 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 

3.1 ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
3.2  ปรับปรุง แก้ไข กำรด ำเนินงำนท่ียังไม่สมบูรณ์ 
3.3 จัดท ำเครื่องมือประเมินต่ำงๆ 

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
4.1  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
4.2 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำน 
4.3 น ำผลกำรประเมินมำวำงแผน เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในปีกำรศึกษำต่อไป 

 
2. งบประมาณ 

ต้ังไว้   24,000  บำท จ่ำยจริง  2,000 บำท   คงเหลือ   22,000  บำท 
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3. วิธีการติดตาม/เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วิธีกำรติดตำมกำรประเมินผลกำรกิจกรรมผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยี ได้แก่  คือ

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ กำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ท่ี 
ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 บุคลำกรมีกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ร้อยละ 85 
 

✓       จำกกำรตรวจสอบแบบรำยงำนผล
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปี
กำรศึกษำ  2561 พบว่ำครู  นักเรียน 
ร้อยละ 87.70  มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 

 
5. สรุปผลในภาพรวม 
  5.1  จุดเด่นของกำรวิจัยควำมพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องบุคลำกรมีกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ครั้งนี้ 

1.  ครู บุคลำกรหลังจำกได้รับกำรอบรมปีกำรศึกษำ 2560 ได้มีกำรพัฒนำส่ือกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพิ่มมำกขึ้นจำกผลกำรประเมินของนักเรียน
พบว่ำครูมีควำมสม่ ำเสมอในกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำร 
ใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงดี 
 

5.2  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมครั้งต่อไป 
  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  มีคะแนนควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด  คือ ข้อ8. ขนำดตัวอักษร สีตัวอักษรของส่ือฯ 
อ่ำนง่ำย และสี  พื้นมีควำมเหมำะสม  คิดเป็นค่ำเฉล่ีย  4.11 ร้อยละ 80.20  เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ในปีกำรศึกษำ 2562 ควรปรับเปล่ียนวิธีกำรด ำเนินกำรให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
น ำมำปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์กับโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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  แม้ว่ำภำพรวมของเกณฑ์กำรประเมินแผนงำนเทคโนโลยี  กิจกรรมผลิตส่ือกำรเรียน
กำรสอนเทคโนโลยี ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจะอยู่ในเกณฑ์ควำมพึงพอใจมำก ซึ่งเป็นท่ีน่ำพอใจ บรรลุตำม
ตัวชี้วัด แต่คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรจะหำแนวทำง เพื่อจัดกิจกรรมในโครงกำรให้เหมำะสมมำก
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ ...........................................................                    
          (นำงสำวปิยะนุช  ทองท่ัว)                   (นำยสมบัติ   พิมพ์จันทร์) 
หัวหน้ำแผนงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ         รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร 
 
 
 
      ลงช่ือ ……………………………………………….   ผู้รับทรำบ 

     (ซิสเตอร์จ ำนันท์  ไพรงำม) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 

 
 
 
 

      ลงช่ือ ……………………………………………….   ผู้รับทรำบ 
   (บำทหลวงสุรชัย  เจิรญพงศ์) 

       ผู้จัดกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู 

 ปีการศึกษา  2561   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตำรำงท่ี 1 แสดงควำมควำมพึงพอใจของนักเรียน กำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของครู ปีกำรศึกษำ  2561 

รายการ 
ค่าเฉลี่

ย 𝒙 
S.D. ร้อยละ แปลผล 

1. มีกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเรียนสอน  
   กำรในห้องเรียน   

4.33 0.91 86.60 มำก 

2. มีควำมสม่ ำเสมอในกำรใช้ส่ือฯในกำรเรียนกำรสอน 4.57 0.68 91.40 มำกท่ีสุด 
3. ส่ือฯ มีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำและช่วยให้เกิดกำร 
   เรียนรู้   

4.38 0.93 87.60 มำก 

4. ส่ือฯ มีลักษณะจูงใจ มีควำมน่ำสนใจในกำรเรียน   4.19 0.91 83.80 มำก 
5. มีกำรน ำเข้ำสู่บทเรียนโดยกำรเช่ือมโยงควำมรู้เดิม 
   กับควำมรู้ใหม่                

4.40 1.01 88.00 มำก 

6. มีกำรจัดสรรเวลำในกำรใช้ส่ือฯ ได้อย่ำงเหมำะสม 4.75 1.21 95.00 มำก 
7. กิจกรรมระหว่ำงเรียนของส่ือฯ น่ำสนใจมีควำมเหมำะสม    4.75 0.96 95.00 มำก 
8. ขนำดตัวอักษร สีตัวอักษรของส่ือฯ อ่ำนง่ำย และสี 
   พื้นมีควำมเหมำะสม   

4.11 1.01 82.20 มำก 

9. ส่ือฯ สำมำรถสรุปบทเรียน เนื้อหำได้ถูกต้อง และ 
   ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ   

4.16 0.9 83.20 มำกด 

10. มีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ระหว่ำงส่ือฯกับนักเรียน 
    ได้อย่ำงเหมำะสม 

4.21 0.99 84.20 มำก 

เฉลี่ยรวม 4.38 0.95 87.70 มาก 

จากตารางที่  1  พบว่ำควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของครู ปีกำรศึกษำ  2561  ในภำพรวมมีควำมพึงพอใจ  มำก  โดยมีค่ำเฉล่ีย  4.38   คิด
เป็นร้อยละ  87.70 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ข้อ6. มีกำรจัดสรรเวลำในกำรใช้ส่ือฯ ได้อย่ำง
เหมำะสม และ ข้อ7. กิจกรรมระหว่ำงเรียนของส่ือฯ น่ำสนใจมีควำมเหมำะสม   พบมีค่ำเฉล่ีย 4.57 
คิดเป็นร้อยละ  95.00  มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด   
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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ภาคผนวก 
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ล าดับที่   5    หน่วยงาน  งำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ  ฝ่าย  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร   
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 3, 4 ยุทธศาสตร์ข้อที่  5 ,6 ,8   เป้าหมายข้อที ่   1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่   12 .ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 12.3      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 2    ประเด็นที่  2.3 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อส ำรวจหัวข้อสำรสนเทศ

โรงเรียนตำมควำมต้องกำรแต่
ละหน่วยงำนตำม
กฎกระทรวง 

1.2 เพื่อจัดท ำระบบสำรสนเทศ
โรงเรียน 

1.3 เพื่อรำยงำนสำรสนเทศ
โรงเรียนตำมช่องทำงต่ำง ๆ 

1.4 เพื่อประเมินกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศโรงเรียน 

1.5 ระบบMas-School สำมำรถ
ใช้งำนได้เสมอและแก้ไข
ปรับปรุงได้ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ :  
4 ระบบสำรสนเทศโรงเรียน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
5 มีกำรส ำรวจหัวข้อสำรสนเทศ

โรงเรียนตำมควำมต้องกำรแต่
ละหน่วยงำนตำมกฎกระทรวง 

1. ข้ันวางแผน (P : PLAN) 
1. เตรียมแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
สำรสนเทศจำกตัวแทนของแต่ละฝ่ำยของ
โรงเรียน 
2. เตรียมด ำเนินกำรส ำรวจหัวข้อ
สำรสนเทศตำมควำมต้องกำร 
3. เตรียมประสำนคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนสำรสนเทศตรวจสอบสำรสนเทศ 
 
2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ
งานร่วม/โครงการ) (D : DO) 
งานสารสนเทศ 
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน

สำรสนเทศ 
2.2 ด ำเนินกำรส ำรวจหัวข้อสำรสนเทศตำม

ควำมต้องกำรของหน่วยงำนตำมหัวข้อ
กฎกระทรวงว่ำด้วยระเบียบประกัน
คุณภำพภำยในปี พ.ศ. 2553 

2.3 ก ำหนดปฏิทินติดตำมข้อมูลสำรสนเทศ
จำกทุกฝ่ำยในโรงเรียน 

2.4 รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ จำกฝ่ำยอื่น 
ๆ ของโรงเรียน 

 
23-27 เม.ย. 61 
 
 
23-27 เม.ย. 61 
 
24 ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
10-15 พ.ค. 61 
 
20-24 พ.ค. 61 
 
 
  
20-24 พ.ค. 61 
 
20-24 พ.ค. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
6 มีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ

โรงเรียน 
7 มีกำรรำยงำนสำรสนเทศ

โรงเรียนตำมช่องทำงต่ำง ๆ  
8 มีกำรประเมินกำรใช้ระบบ

สำรสนเทศโรงเรียน 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

1. ส ำรวจหัวข้อสำรสนเทศ
โรงเรียน 

2. จัดท ำระบบสำรสนเทศ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน 

3. น ำเสนอสำรสนเทศตำม
ช่องทำงต่ำง ๆ ผลกำรใช้
สำรสนเทศ 

4.  บุคลำกรมีกำรใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ร้อยละ 85 

5.  สถำนศึกษำมีระบบบริกำร
อินเตอร์เน็ตไร้สำยให้กับ
บุคลำกรและ ผู้ปกครอง ร้อย
ละ 85 

 
 
 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
1. แบบประเมินกำรใช้สำรสนเทศ

2.5 จัดท ำสำรสนเทศโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของหน่วยงำนตำม
หัวข้อตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระเบียบ
ประกันคุณภำพภำยในปี พ.ศ. 2553 

2.6 ประสำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
สำรสนเทศตรวจสอบสำรสนเทศ 

2.7 น ำเสนอสำรสนเทศตำมช่องทำงต่ำง 
ๆ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน 

2.8 น ำสำรสนเทศไปใช้โดยส่งให้
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

2.9 จัดท ำรูปเล่มสำรสนเทศเป็นรำยภำค
เรียนหรือรำยป ี

2.10 จัดท ำแบบประเมินกำรใช้
สำรสนเทศ 

 
กิจกรรมระบบเครือข่ายของโรงเรียน 
    1) ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตภำยใน
โรงเรียน 
    2) ดูและระบบ Mas-School 
    3) พัฒนำเว็บไซต์โรงเรียน 
 
กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี 
     1) คุณครูทุกท่ำนส่งส่ือกำรเรียนกำร
สอนเทคโนโลยี 
     2) ประเมินกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำร
เรียนกำรสอนภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
     3) ประกวดส่ือกำรเรียนกำรสอน
เทคโนโลยี 
     4) ประกำศผลกำรประเมินกำรใช้ส่ือใน

25พ.ค.-1 มิ.ย. 61 
 
 
 
4 มิ.ย. 61 
 
5 มิ.ย. 61 
 
11 มิ.ย. 61 
 
15 มิ.ย. 61 
 
30 มิ.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-30 ส.ค. 61 
 
1-30 พ.ย. 61 
 
1-30 พ.ย. 61 
 
1-25 ธ.ค. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
และประมวลผล กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

     5) สรุปผลกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี 
 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
(C: CHECK) 
4  น ำเสนอสำรสนเทศตำมช่องทำงต่ำง 

ๆ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน 
5 น ำสำรสนเทศไปใช้โดยส่งให้หน่วยงำน

ท่ีเกี่ยวข้อง 
6 ด ำเนินกำรแจกแบบประเมินกำรใช้

สำรสนเทศให้แก่หัวหน้ำฝ่ำยเพื่อ
ด ำเนินกำรในกำรประเมิน 

7  
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
    (A : ACT) 

4.1 รวบรวมแบบประเมินกำรใช้
สำรสนเทศและประมวลผล 

4.2 สรุปผลรำยงำนกำรใช้สำรสนเทศแก่
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและบุคลำกร ผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญำต ผู้อ ำนวยกำรและ
ผู้จัดกำร 

4.3 สรุปผลแผนงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อน ำมำวำงแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนำในกำร
ด ำเนินงำนต่อไป 

 
 
 
 
 
5 มิ.ย. 61 
 
11 มิ.ย. 61 
 
30 มิ.ย. 61 
 
 
 
 
 
สัปดำห์สุดท้ำยของภำค
เรียน1-2 
สัปดำห์สุดท้ำยของภำค
เรียน1-2 
 

 
  



9 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน  งำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ    ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร    

 
ล าดับ

ท่ี 

 
รายการ 

ข้อก าหนดมาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านว
น

หน่วย 

จ านวนเงิน หมาย
เหตุ 

บาท สต  บาท สต.  
งานระบบเครือข่าย       

1 ค่ ำ สั ญ ญ ำ  Internet 
TOT 

200/10 Mb  10,000 - 12 120,000  ต่อเดือน 

2 ค่ำซ่อมแซมสัญญำณ สัญญำณ อินเตอร์เน็ต 10,000  1 10,000  ต่อป ี
3 ค่ำสำย LAN Link / กล่อง 305 เมตร 5,000  1 5,000   

รวมงานเครือข่าย    135,000   
งานสารสนเทศ       

1 กระดำษ A4 70 แกรม “IQ BRAND” 120  20 2,400   
2 ค่ำหมึกพิมพ์ Canon, HP 3,500  1 3,500   
3 ค่ำเข้ำเล่ม 50 บำท X 100 เล่ม 50  100 5,000   

รวมงานสารสนเทศ    10,900   
กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี       

1 ค่ำรำงวัลประกวดส่ือ รำงวัลละ 2,000 บำท 2,000  10 20,000   
2 ค่ำของท่ีระลึกกรรมกำร ตัดสินกำรประกวดส่ือ 2,000  1 2,000   
3 ค่ำด ำเนินกำร  2,000  1 2,000   

รวมงานสารสนเทศ    24,000   
         
         
         

  รวมประมาณค่าใช้จ่าย ( หนึ่งแสนหกหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาท  ) 169,900   
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบโรงเรียน  169,900  บำท          งบจัดหำ..........................................บำท 
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ผู้เสนอ                                                           ผู้พิจำรณำ         
   

             
             (นำงสำวปิยะนุช  ทองท่ัว)                                   ( นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 
      หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ                 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ 
 
 
 

ผู้เห็นชอบ                                                          ผู้อนุมัติ         
   

  
              (ซิสเตอร์จ ำนันท์  ไพรงำม)                                 (บำทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์                             ผู้จัดกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
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12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลรูปภาพการผลิตสื่อ 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
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ตัวอย่างสื่อประสมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 
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ตัวอย่างสื่อประสมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 
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โดย นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  
  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

แผนการจัดการเรียนรู ้
 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  
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   ส่งแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตรงเว   ส่งแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไม่ตรงเวลำ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
 
       ลงช่ือ..................................................... 
                   (นำงอุไรวรรณ  ธนูศร) 
               หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ 
ควำมเห็นของหน้ำหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
 ได้ท ำกำรตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ  นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์     แล้วมีควำมเห็นดังนี้ 

1.  เป็นแผนจัดกำรเรียนรู้ท่ี  
   ดีมำก    ดี 
   พอใช้    ปรับปรุง 

2. กำรจัดกิจกรรมได้น ำกระบวนกำรเรียนรู ้
   กำรจัดกิจกรรมได้น ำกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนำต่อไป 

3. เป็นแผนจัดกำรเรียนรู้ท่ี  
   น ำไปใช้ได้จริง   ควรปรับปรุงก่อนน ำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
       ลงช่ือ..................................................... 
             (นำงสำวสุภำรัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
                           รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
อนุมัติให้น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 
    อนุมัติให้น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
 
       ลงช่ือ..................................................... 
                 (ซิสเตอร์จ ำนันท์  ไพรงำม) 
                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี              ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561 
วิชา                       งำนเกษตร                         รหัสวิชาง       14101     ชัน้  ประถมศึกษำปีท่ี 4        
หน่วยการเรียนรู้ที่    1      เร่ือง    ใช้สะดวก  สะอำดและคงทน            จ านวน     4     ชั่วโมง 
สอนสัปดาห์ที่          วัน            ท่ี             เดือน                             พ.ศ.    

 
 

1. สาระ (Strand) มาตรฐาน (Standard) ตัวชี้วัด(Indicators) และสาระการเรียนรู้แกนกลาง /ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ (ระบุสาระ มาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง /ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ 
ที่จะใช้สอนในหน่วยนี้ให้ครบ)   
        สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว                                                                                                                     
มาตรฐานที่ ง 1.1  
        เข้ำใจกำรท ำงำน  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกระบวนกำรท ำงำน ทักษะกำรจัดกำร                                                                      
ทักษะกระบวนกำรแก้ปญัหำ ทักษะกำรท ำงำนร่วมกันและทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ มีคุณธรรมและ  
ลักษณะ    นิสัยในกำรท ำงำน มีจิตส ำนึกในกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมเพื่อด ำรงชีวิตและ
ครอบครัว 
ตัวชี้วัด  ป.4/2 กำรท ำงำนซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- กำรปลูกไม้ดอก  หรือ ไม้ประดับกำรซ่อมแซมวัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ 
2. สมรรถนะและคุณลักษณะพึงประสงค์ 

2.1 สมรรถนะ (Learners’ Key Competencie) 
2.1.2 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต                                                                                                                                               
2.1.3 ควำมสำมำรถในกำรคิด                                                                                                                                                  

2.2 คุณลักษณะพึงประสงค์(Desirable Characteristics) 
1.2.1 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่ำงพอเพียง 
1.2.2 มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน      

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (ระบุให้ครบ KPA) 
3.1 เพื่อให้นักเรียนท ำงำนบรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้อย่ำงเป็นขั้นตอน ด้วยควำมซื่อสัตย์  

ขยัน อดทน 
3.2 เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
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4. การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (ระบุตามชั่วโมงหรือคาบที่ก าหนดในหน่วยนี้ โดยออกแบบ
ให้ละเอียดทีละช่ัวโมง/คาบจนครบตามที่ก าหนด) 
4.1 ชั่วโมงหรือคาบที่  ...... วัน......................ท่ี................เดือน................................พ.ศ. ................                                       

4.1 จุดประสงค์ข้อที่ 1  เพื่อให้นักเรียนท ำงำนบรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้อย่ำงเป็นขั้นตอน ด้วยควำม
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน (KP)                                                                                                            

เร่ือง     ชนิด และประเภทของเครื่องมือเกษตร  
ใช้กระบวนการ (ระบุกระบวนการหลักที่ใช้ออกแบบจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่ัวโมงหรือคาบ) 
กระบวนกำรเรียนควำมรู้ควำมเข้ำใจ กระบวนกำรปฎิบัติ   กระบวนกลุ่ม 
กระบวนกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด กระบวนกำรสร้ำงค่ำนิยม  กระบวนกำรแกป้ัญหำ 
กระบวนกำรเรียนภำษำ     กระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนัก  กระบวนกำรคณิตศำสตร์ 
ทักษะกระบวนกำร 9 ขั้น   กระบวนกำรสร้ำงเจตคติ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
กระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  กระบวนกำรอ่ำน แบบท่ี.......  กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ระบุกระบวนกำร .............................................................................................................................. 
ระบุกระบวนการที่ใช้ในการออกแบบการสอนเปน็หลัก  กระบวนสร้ำควำมคิดรวบยอด 

1. ขั้นสังเกต/รับรู้ 
1.1 ครูจัดเตรียมรูปภำพ และ เครื่องมือกำรเกษตรต่ำงๆ  เช่น จอบ เสียม พล่ัว ครำด บัวรดน้ ำ 

เป็นต้น  
1.2 ครูบอธิบำยถึงควำมส ำคัญเครื่องมือกำรเกษตรแต่ละชนิด ให้นักเรียนฟัง พร้อมกับสอบถำม

นักเรียนว่ำ   เครื่องมือแต่ละชนิดมีว่ำช่ืออะไรบ้ำง 
2.    ขั้นจ ำแนกควำมแตกต่ำง 

2.1 ครูให้นักเรียน แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มๆละไม่เกิน 8 คน โดยคละชำย -หญิง  
2.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจ ำแนกข้อแตกต่ำงของเครื่องมีอแต่ละชนิดว่ำมีข้อแตกกัน

อย่ำงไรบ้ำง ดังนี ้
2.2.1 บอกช่ือเครื่องมือ    กำรใช้/ใช้ส ำหรับ  และบอกควำมเกี่ยวข้องกับงำนท่ีท ำ เช่น  

จอบ   ใช้ส ำหรับขุดดินเตรียมดินปลูกพืช   บัวรดน้ ำ  ใช้ส ำหรับรดน้ ำให้กับพืชท่ีปลูก
ท่ีมีขนำดเล็ก  เป็นต้น    

2.2.2 น ำข้อมูลท่ีศึกษำ กำรใช้/ใช้ส ำหรับ  มำเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงของเครื่องมือ 
3. ขั้นหำลักษณะร่วม 

3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม น ำข้อมูลท่ีได้ศึกษำเปรียบเทียบสรุปลักษณะกำรใช้เครื่องมือท่ี
เหมือนกันหรือท่ีมีลักษณะร่วนกัน ดังนี้  เช่น 

3.1.1 จอบ   ใช้ส ำหรับขุดดินเตรียมดินปลูกพืช 
3.1.2 บัวรดน้ ำ  ใช้ส ำหรับรดน้ ำให้กับพืชท่ีปลูกท่ีมีขนำดเล็ก 
3.1.3 เสียม  ใช้ส ำหรับขุดดินท่ีเป็นหลุมเล็กและลึก 
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3.1.4 ถังน้ ำ  ใช้ส ำหรับรดน้ ำโคนต้นไม้ใหญ่ 
3.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป แล้วเขียนข้อมูล จ ำแนกประเภท ท่ีได้ศึกษำในงำนท่ี

ก ำหนด  โดยเครื่องมือท่ีมีลักษณะร่วมหรือ ท่ีใช้เหมือนกันให้อยู่ในประเภทเดียวกัน 
4. ขั้นระบุช่ือควำมคิดรวบยอด 

4.1 ให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอผลงำนหน้ำช้ันเรียน โดยสุ่ม 2 กลุ่ม และส่งตัวแทน 1 คนออกมำ
รำยงำน 

4.2 ครูถำมนักเรียนว่ำ เครื่องมือท่ีนักเรียนศึกษำของแต่ละกลุ่มมีข้อเหมือนหรือแตกต่ำงอย่ำงไร 
4.3 ครูถำมนักเรียนว่ำเครื่องมือท่ีได้ศึกษำมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทแบ่งได้กี่ชนิด  
4.4 ครูเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือเกษตร มี 2 ประเภท 

4.4.1 เครื่องมือท่ีเกี่ยวกับพืช เช่น   บัวรดน้ ำ ถังน้ ำ กรรไกรตัดหญ้ำ กรรไกรตัดกิง่  
4.4.2 เครื่องมือท่ีเกี่ยวกับดิน เช่น  จอบ เสียม พล่ัว ครำด ช้อนปลูก ส้อมพรวน 

5. ขั้นทดสอบและกำรน ำไปใช้ 
5.1 ครูสอบถำมนักเรียน เกี่ยวกับเครื่องมือ และประเภทของเครื่องมือ  ดังนี้ 

5.1.1 ถ้ำนักเรียนจะปลูกดอกดำวเรืองในแปลงปลูกให้เจริญงอกงำม จนกระท่ังเก็บดอก
จ ำหน่ำย   จะต้องใช้เครื่องมือกำรเกษตรชนิด และประเภทใดบ้ำง 
 

5. ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ใช้บรรยำย (Lecture) ใช้กำรสำธิต (Demonstration) ใช้กำรทดลอง (Experiment) 
ใช้กำรนิรนัย (Deduction) ใช้กำรอุปนัย (Induction) ใช้กำรไปทัศนศึกษำ (Field Trip 
ใช้กำรอภิปรำยรำยกลุ่มย่อย (Small Group 
Discussion) 

ใช้กำรแสดงละคร (Dramatization) 

ใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing) ใช้กรณีตัวอย่ำง (Case) 
ใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation) ใช้ศูนย์กำรเรียน (Learning Center) 
ใช้บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) ใช้เกม (Game) 
ระบุเพิ่มเติม................................................................... ระบุเพิ่มเติม.................................................. 
  

6. สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้(ส่ือวัสดุส่ิงของ / ส่ือธรรมชำติ / ส่ือเทคโนโลยี / ฯลฯ ) 
6.1 Keynote เกี่ยวกับเครื่องมือเกษตร      
6.2 เครื่องมือเกษตร จอบ เสียม บัวรดน้ ำ ฯลฯ 
6.3 ใบงำน บอกชนิด และแบ่งประเภทเครื่องมือกำรเกษตร 
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7. การวัดผลประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
(ระบุให้ครบทุกจุดประสงค์) 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดผล
ประเมินผล 

เกณฑ์การผ่านแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้นักเรียนท ำงำนบรรลุ ด้วย  ตรวจใบงำน ใบงำน ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80  
เป้ำหมำยท่ีวำงไว้อย่ำงเป็นขั้นตอน   ขึ้นไป 
ควำมซื่อสัตย์ขยัน อดทน    
2. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้      
อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน    

      
 

ลงช่ือ ………………………………  
                                                                                         (นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์) 

           ครูผู้สอน                           
                                                                          ……/……./…….   
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ใบความรู้ 
ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เร่ืองเคร่ืองมือการเกษตรดังต่อไปนี้ให้เข้าใจชัดเจน 
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ใบงาน 
1. ให้นักเรียน แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มๆละไม่เกิน 8 คน โดยคละชำย -หญิง  

 
2. สรุปลักษณะการใช้เคร่ืองมือที่เหมือนกันหรือที่มีลักษณะร่วนกัน ดังนี้  เช่น 

 
จอบ   ใช้ส าหรับขุดดินเตรียมดินปลูกพืช 

 

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

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

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

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

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

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

กลุ่มท่ี.................................ช่ือกลุ่ม....................................................................................................... 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ (ตามชั่วโมง/คาบที่ก าหนดในหน่วยนี)้ 
ชั่วโมงที่ /คาบที่ ..........   วัน................ท่ี ............. เดือน .............................................. พ.ศ. .................. 
8.1 ผลของความรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้(K: Knowledge) 

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
8.2 ผลของกระบวนการเรียนรู้ (P: Process)หรือสมรรถนะ(Learners’ Key Competencies)ของ
นักเรียน  

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
8.3 คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ (Desirable Characteristics) /ค่านิยมที่ เกิดขึ้น กับนักเรียน (A: 
Attitude) 

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

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

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

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

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

ลงช่ือ........................................................... 
                (นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์) 
                              ครูผู้สอน 

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

ลงช่ือ........................................................... 
       (นำงสำวสุภำรัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
           รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

                        ........./........./......... 
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4.2 ชั่วโมงหรือคาบที่   ........   วัน.................ท่ี................เดือน................................พ.ศ. ................                                       
จุดประสงค์ข้อที่ 1   เพื่อให้นักเรียนท ำงำนบรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้อย่ำงเป็นขั้นตอน ด้วยควำมซื่อสัตย์  

             ขยัน อดทน(KP)                                                                           
เร่ือง     กำรใช้เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์กำรเกษตร  
ใช้กระบวนการ (ระบุกระบวนการหลักที่ใช้ออกแบบจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่ัวโมงหรือคาบ) 
กระบวนกำรเรียนควำมรู้ควำมเข้ำใจ กระบวนกำรปฎิบัติ   กระบวนกลุ่ม 
กระบวนกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด กระบวนกำรสร้ำงค่ำนิยม  กระบวนกำรแกป้ัญหำ 
กระบวนกำรเรียนภำษำ     กระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนัก  กระบวนกำรคณิตศำสตร์ 
ทักษะกระบวนกำร 9 ขั้น   กระบวนกำรสร้ำงเจตคติ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
กระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  กระบวนกำรอ่ำน แบบท่ี.......  กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ระบุกระบวนกำร .............................................................................................................................. 
ระบุกระบวนการที่ใช้ในการออกแบบการสอนเปน็หลัก  กระบวนสร้ำควำมคิดรวบยอด 
1. ขั้นสังเกต/รับรู้ 
1.1 ครูจัดเตรียมรูปภำพ และ เครื่องมือและวัสดุ อุปรณ์กำรเกษตรต่ำงๆ  

1.1.1  จอบ เสียม พล่ัว ครำด บัวรดน้ ำ เป็นต้น 
1.1.2  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  ขุยมะพร้ำว  กำบมะพร้ำว  เป็นต้น 
1.1.3  เชือกผูกกิ่ง   พลำสติกพันกิ่ง กระถำง  กระเช้ำไม้   พลำสติกหุ้มกิ่ง ไม้ท ำค้ำง  ตำข่ำยล้อม       

แปลง  สแลนพลำงแสงแดด เป็นต้น 
1.2 ครูบอธิบำยถึงควำมส ำคัญเครื่องมือ วัสดุ  และ อุปกรณ์ กำรเกษตร แต่ละชนิด ให้นักเรียนฟัง พร้อมกับ

สอบถำมนักเรียนว่ำ  ถ้ำไม่มีส่ิงเหล่ำนี้จะเป็นอย่ำงไร  
2. ขั้นจ ำแนกควำมแตกต่ำง 

2.1 ครูให้นักเรียน แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มๆละไม่เกิน 8 คน โดยคละชำย -หญิง  
2.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจ ำแนกข้อแตกต่ำงระหว่ำงเครื่องมีอ วัสดุ  อุปกรณ์ ว่ำมีข้อ

แตกกันอย่ำงไรบ้ำง ดังนี ้
2.2.1 บอกช่ือเครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์    วิธีกำรใช้  เช่น  จอบ  เป็นเครื่องมือ   ใช้ส ำหรับ

ขุดดินเตรียมดิน วิธีใช้  ใช้สองมือจับด้ำม  , ขุยมะพร้ำว   เป็นวัสดุ  ใช้ส ำหรับหุ้มกิ่ง
ตอนหรือปักช ำกิ่งพืช วิธีใช้  น ำไปแช่น้ ำและบรรจุในถุงพลำสติกมัดปำกถุงด้วยเชือก     
เป็นต้น 

2.2.2 น ำข้อมูลท่ีศึกษำ มำเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงของเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์แต่ละ
ชนิด 

3. ขั้นหำลักษณะร่วม 
3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม น ำข้อมูลท่ีได้ศึกษำเปรียบเทียบสรุปลักษณะท่ีเหมือนกันหรือท่ีมี

ลักษณะร่วนกัน ดังนี้  เช่น 
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3.1.1 ใช้เป็นเครื่องมือในกำรปลูกพืชและขยำยพันธุ์พืช  เช่น  จอบ เสียม พล่ัว ครำด บัวรด
น้ ำ เป็นต้น 

3.1.2 ใช้เป็นวัสดุในกำรปลูกพืชและขยำยพันธุ์พืช  เช่น  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  ขุยมะพร้ำว  
กำบมะพร้ำว  เป็นต้น 

3.1.3 ใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรปลูกพืชและขยำยพันธุ์พืช  เช่น   เชือกผูกกิ่ง   พลำสติกพันกิ่ง 
กระถำง  กระเช้ำไม้   พลำสติกหุ้มกิ่ง ไม้ท ำค้ำง  ตำข่ำยล้อมแปลง  สแลนพลำง
แสงแดด เป็นต้น 

3.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป แล้วเขียนข้อมูล จ ำแนกประเภท ท่ีได้ศึกษำในงำนท่ี
ก ำหนด  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์  ท่ีมีลักษณะร่วมหรือ ท่ีใช้เหมือนกันให้อยู่ในประเภท
เดียวกัน 

4. ขั้นระบุช่ือควำมคิดรวบยอด 
4.1 ให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอผลงำนหน้ำช้ันเรียน โดยสุ่ม 2 กลุ่ม และส่งตัวแทน 1 คนออกมำ

รำยงำน 
4.2 ครูถำมนักเรียนว่ำ วัสด อุปกรณ์ ท่ีนักเรียนศึกษำของแต่ละกลุ่มมีข้อเหมือนหรือแตกต่ำง

อย่ำงไร 
4.3 ครูถำมนักเรียนว่ำ  ท่ีนักเรียนได้ศึกษำ มีเครื่องมือกำรเกษตรกี่ชนิดอะไรบ้ำง  มีวัสดุ

กำรเกษตรกี่ชนิดอะไรบ้ำง  มีอุปกรณ์กำรเกษตรกี่ชนิดอะไรบ้ำง   
4.4 ครูเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์ กำรเกษตร ดังนี้ 

1.1.4 เครื่องมือกำรเกษตร หมำยถึง เครื่องมือท่ีใช้งำนเกษตร  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1.1.4.1 เครื่องมือท่ีเกี่ยวกับพืช เช่น   บัวรดน้ ำ ถังน้ ำ กรรไกรตัดหญ้ำ กรรไกรตัดกิง่ 

เป็นต้น 
1.1.4.2 เครื่องมือท่ีเกี่ยวกับดิน เช่น  จอบ เสียม พล่ัว ครำด ช้อนปลูก ส้อมพรวนเป็น

ต้น 
4.4.1 วัสดุกำรเกษตร  หมำยถึงวัสดุท่ีใช้ในงำนปลูกพืช ปรับปรุงดิน เช่น  ปุ๋ยคอก   

ขุยมะพร้ำว  เป็นต้น 
4.4.2 อุปกรณ์กำรเกษตร  หมำยถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ ทีใช้ในงำนเกษตร   เช่น   พลำสติกพันกิ่ง   

เชือก   เป็นต้น 
 

5. ขั้นทดสอบและกำรน ำไปใช้ 
5.1 ครูสอบถำมนักเรียน เกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์กำรเกษตร  ดังนี้ 

5.1.1 ถ้ำนักเรียนจะปลูกผักสวนครัวในแปลงปลูกให้เจริญงอกงำม จนกระท่ังเก็บผลผลิต
จ ำหน่ำย   จะต้องใช้เครื่องมือ  วัสดุ  และอุปกรณ์กำรเกษตร อะไรบ้ำง  
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5. ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ใช้บรรยำย (Lecture) ใช้กำรสำธิต (Demonstration) ใช้กำรทดลอง (Experiment) 
ใช้กำรนิรนัย (Deduction) ใช้กำรอุปนัย (Induction) ใช้กำรไปทัศนศึกษำ (Field Trip 
ใช้กำรอภิปรำยรำยกลุ่มย่อย (Small Group 
Discussion) 

ใช้กำรแสดงละคร (Dramatization) 

ใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing) ใช้กรณีตัวอย่ำง (Case) 
ใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation) ใช้ศูนย์กำรเรียน (Learning Center) 
ใช้บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) ใช้เกม (Game) 
ระบุเพิ่มเติม................................................................... ระบุเพิ่มเติม.................................................. 
6. สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้  

6.4 Keynote เกี่ยวกับ วัสดุ  อุปกรณ์เกษตร      
6.5 เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์กำรเกษตร เช่น จอบ  บัวรดน้ ำ  ขุยมะพร้ำว  เชือก  ฯลฯ 
6.6 ใบงำน  เกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์กำรเกษตร 

7. การวัดผลประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

(ระบุให้ครบทุกจุดประสงค์) 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดผล
ประเมินผล 

เกณฑ์การผ่านแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้นักเรียนท ำงำนบรรลุ ด้วย  ตรวจใบงำน ใบงำน ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 85   
เป้ำหมำยท่ีวำงไว้อย่ำงเป็นขั้นตอน   ขึ้นไป 
ควำมซื่อสัตย์ขยัน อดทน    
2. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่    

อย่ำงพอเพียง มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน    
     ลงช่ือ ………………………………  

                                                                                         (นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์) 
                       ครูผู้สอน                           

                                                                 ……/……./…….   
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ใบความรู้ 
ให้นักเรียนศึกษาเคร่ืองเมือเหลา่นี ้
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ใบงาน 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ 5 คนไม่เกิน 8 คนแล้วร่วมกันสรุปผลปฏิบัติดังต่ไปนี้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ (ตามชั่วโมง/คาบที่ก าหนดในหน่วยนี)้ 
ชั่วโมงที่ /คาบที่  .......  วัน................ท่ี ............. เดือน .............................................. พ.ศ. .................. 
8.1 ผลของความรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้(K: Knowledge) 

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
8.2 ผลของกระบวนการเรียนรู้ (P: Process)หรือสมรรถนะ(Learners’ Key Competencies)ของ
นักเรียน  

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
8.3 คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ (Desirable Characteristics) /ค่านิยมที่ เกิดขึ้น กับนักเรียน (A: 
Attitude) 

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

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

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

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

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

ลงช่ือ........................................................... 
                (นำยเทพตรีชำ   ศรีคุณ) 
                        ครูผู้สอน 

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

ลงช่ือ........................................................... 
       (นำงสำวสุภำรัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
           รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

                        ........./........./......... 
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4.3 ชั่วโมงหรือคาบที่   .......   วัน......................ท่ี................เดือน............................พ.ศ. ................                                       

จุดประสงค์ข้อที่ 1  เพื่อให้นักเรียนท ำงำนบรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้อย่ำงเป็นขั้นตอน ด้วยควำมซื่อสัตย์  
                                 ขยัน อดทน (KP)                                                                                                            
เร่ือง     ท ำควำมสะอำดเครื่องมือกำรเกษตร 
ใช้กระบวนการ (ระบุกระบวนการหลักที่ใช้ออกแบบจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่ัวโมงหรือคาบ) 
กระบวนกำรเรียนควำมรู้ควำมเข้ำใจ กระบวนกำรปฎิบัติ   กระบวนกลุ่ม 
กระบวนกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด กระบวนกำรสร้ำงค่ำนิยม  กระบวนกำรแกป้ัญหำ 
กระบวนกำรเรียนภำษำ     กระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนัก  กระบวนกำรคณิตศำสตร์ 
ทักษะกระบวนกำร 9 ขั้น   กระบวนกำรสร้ำงเจตคติ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
กระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  กระบวนกำรอ่ำน แบบท่ี.......  กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ระบุกระบวนกำร .............................................................................................................................. 
ระบุกระบวนการที่ใช้ในการออกแบบการสอนเปน็หลัก  กระบวนกำรเรียนรู้ตำมควำมเข้ำใจ 

1. ขั้นสังเกต/ตระหนัก 
1.1 ครูจัดเตรียมเครื่องมือกำรเกษตรต่ำงๆ เช่น จอบ เสียม พล่ัว ครำด บัวรดน้ ำ เป็นต้น โดยใช้

รูปภำพ และ เครื่องมือจริงในแต่ละชนิด ให้นักเรียนดูพร้อมกับสอบถำมนักเรียนว่ำ  
เครื่องมือแต่ละชนิด ถ้ำไม่ท ำควำมสะอำดจะเป็นอย่ำงไร 

1.2 ครูบอกให้นักเรียน แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มๆละไม่เกิน 8 คน โดยคละชำย –หญิง(ใช้กลุ่มใหม่ ) 
แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำวิธีท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำเครื่องมือกำรเกษตรดังนี้ 
1.2.1 กลุ่มท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับเตรียมดินปลูกพืช มีวิธีท ำควำมสะอำดอย่ำงไร 
1.2.2 กลุ่มท่ี 2 เครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับขยำยพันธุ์พืช มีวิธีท ำควำมสะอำดอย่ำงไร                                                    
1.2.3 กลุ่มท่ี 3 เครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต มีวิธีท ำควำมสะอำดอย่ำงไร 
1.2.4 กลุ่มท่ี 4 เครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับดูแลบ ำรุงรักษำพืช มีวิธีท ำควำมสะอำดอย่ำงไร 
1.2.5 กลุ่มท่ี 5 เครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับปลูกพืช มีวิธีท ำควำมสะอำดอย่ำงไร 

1.3  ครูถำมนักเรียนแต่ละกลุ่มว่ำ เครื่องมือท่ีได้ศึกษำมีอะไรบ้ำง 
2.    ขั้นวำงแผนกำรปฏิบัติ 

2.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนโดยให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้ำท่ีศึกษำข้อมูล
ตำมใบงำนท่ีก ำหนด 

3. ขั้นลงมือปฏิบัติ 
3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตำมแผนท่ีวำงไว้ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท่ีได้ศึกษำน ำข้อมูล

กำรศึกษำของแต่ละกลุ่ม  มำแยกวิธีกำรท ำควำมสะอำดในแต่ละชนิด ว่ำมีวิธีกำรอะไรบ้ำง 
3.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อมูลท่ีได้ศึกษำในงำนท่ีก ำหนด 

4. ขั้นพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
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4.1 ให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอผลงำนหน้ำช้ันเรียน โดยส่งตัวแทน 1 คน 
4.2 ครูถำมนักเรียนว่ำ เครื่องมือท่ีนักเรียนศึกษำของแต่ละกลุ่มมีข้อเหมือนหรือแตกต่ำงอย่ำงไร

บ้ำง 
4.3 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงเครื่องมือ ประเภทเครื่องมือว่ำ โดยหลักกำรแล้วมีวิธีกำรท ำ

ควำมสะอำดอย่ำงไร 
5. ขั้นสรุป 

5.1 นักเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน เกี่ยวกับกำรท ำควำมสะอำดเครื่องมือ 
5.1.1 เครื่องมือท่ีเกี่ยวกับพืช เช่น บัวรดน้ ำ ถังน้ ำ  กำรท ำควำมสะอำดไม่ต้องล้ำงน้ ำ เป็น

ต้น 
5.1.2 เครื่องมือท่ีเกี่ยวกับดิน เช่น จอบ เสียม พล่ัว ครำด ช้อนปลูก ส้อมพรวน ให้ล้ำงน้ ำ 

เช็ด  ทำน้ ำมันกันสนิม  เป็นต้น 
5.2 ครูเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 

5.2.1 เครื่องมือท่ีใช้กับงำนพืชจะไม่ล้ำงน้ ำ  เช็ด  ทำน้ ำมันกันสนิม  ส่วน บัวรดน้ ำ  ถังน้ ำ 
จะไม่เช็ดและไม่ทำน้ ำมันกันสนืม 

5.2.2 เครื่องมือท่ีใช้กับงำนดินหรือขุดดิน  ให้ล้ำงน้ ำ  เช็ด  ทำน้ ำมันกันสนิม   
 

5. ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ใช้บรรยำย (Lecture) ใช้กำรสำธิต (Demonstration) ใช้กำรทดลอง (Experiment) 
ใช้กำรนิรนัย (Deduction) ใช้กำรอุปนัย (Induction) ใช้กำรไปทัศนศึกษำ (Field Trip 
ใช้กำรอภิปรำยรำยกลุ่มย่อย (Small Group 
Discussion) 

ใช้กำรแสดงละคร (Dramatization) 

ใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing) ใช้กรณีตัวอย่ำง (Case) 
ใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation) ใช้ศูนย์กำรเรียน (Learning Center) 
ใช้บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) ใช้เกม (Game) 
ระบุเพิ่มเติม................................................................... ระบุเพิ่มเติม.................................................. 
  

6. สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้(ส่ือวัสดุส่ิงของ / ส่ือธรรมชำติ / ส่ือเทคโนโลยี / ฯลฯ ) 
6.1 Keynote เกี่ยวกับเครื่องมือเกษตร      
6.2 เครื่องมือเกษตร จอบ เสียม บัวรดน้ ำ ฯลฯ 
6.3 ใบงำน กำรท ำควำสะอำดเครื่องมือกำรเกษตร 

 
 
 



38 
 

 
7. การวัดผลประเมินผล 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

(ระบุให้ครบทุกจุดประสงค์) 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดผล
ประเมินผล 

เกณฑ์การผ่านแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้นักเรียนท ำงำนบรรลุ ด้วย  ตรวจใบงำน ใบงำน ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80  
เป้ำหมำยท่ีวำงไว้อย่ำงเป็นขั้นตอน   ขึ้นไป 
ควำมซื่อสัตย์ขยัน อดทน    
2. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้      
อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน    
    
    
    
    
    
 
 

   ลงช่ือ ………………………………  
                                                                                      (นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์) 

                     ครูผู้สอน                           
                                                                ……/……./…….   
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ใบความรู้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ (ตามชั่วโมง/คาบที่ก าหนดในหน่วยนี)้ 
ชั่วโมงที่ /คาบที่ .......   วัน................ท่ี ............. เดือน .............................................. พ.ศ. .................. 
8.1 ผลของความรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้(K: Knowledge) 

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
8.2 ผลของกระบวนการเรียนรู้ (P: Process)หรือสมรรถนะ(Learners’ Key Competencies)ของ
นักเรียน  

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
8.3 คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ (Desirable Characteristics) /ค่านิยมที่ เกิดขึ้น กับนักเรียน (A: 
Attitude) 

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

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

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

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

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

ลงช่ือ........................................................... 
                (นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์) 
                       ครูผู้สอน 

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

ลงช่ือ........................................................... 
       (นำงสำวสุภำรัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
           รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

                        ........./........./......... 
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4.4 ชั่วโมงหรือคาบที่ .......วัน......................ท่ี................เดือน................................พ.ศ. ................                                       

จุดประสงค์ข้อที่ 1   เพื่อให้นักเรียนท ำงำนบรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้อย่ำงเป็นขั้นตอน ด้วยควำมซื่อสัตย์  
             ขยัน อดทน(KP)                                                                           

เร่ือง     กำรเก็บรักษำเครื่องมือกำรเกษตร  
ใช้กระบวนการ (ระบุกระบวนการหลักที่ใช้ออกแบบจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่ัวโมงหรือคาบ) 
กระบวนกำรเรียนควำมรู้ควำมเข้ำใจ กระบวนกำรปฎิบัติ   กระบวนกลุ่ม 
กระบวนกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด กระบวนกำรสร้ำงค่ำนิยม  กระบวนกำรแกป้ัญหำ 
กระบวนกำรเรียนภำษำ     กระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนัก  กระบวนกำรคณิตศำสตร์ 
ทักษะกระบวนกำร 9 ขั้น   กระบวนกำรสร้ำงเจตคติ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
กระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  กระบวนกำรอ่ำน แบบท่ี.......  กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ระบุกระบวนกำร .............................................................................................................................. 
ระบุกระบวนการที่ใช้ในการออกแบบการสอนเปน็หลัก  กระบวนกำรเรียนรู้ตำมควำมเข้ำใจ 
1. ขั้นสังเกต/ตระหนัก 

1.1 ครูจัดเตรียมเครื่องมือกำรเกษตรต่ำงๆ เช่น จอบ เสียม พล่ัว ครำด บัวรดน้ ำ เป็นต้น โดยใช้รูปภำพ 
และ เครื่องมือจริงในแต่ละชนิด ให้นักเรียนดูพร้อมกับสอบถำมนักเรียนว่ำ  เครื่องมือแต่ละชนิด ถ้ำ
ไม่ท ำควำมสะอำดจะเป็นอย่ำงไร 

1.2 ครูบอกให้นักเรียน แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มๆละไม่เกิน 8 คน โดยคละชำย –หญิง(ใช้กลุ่มใหม่ ) แล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำวิธีกำรเก็บรักษำเครื่องมือกำรเกษตรดังนี ้
1.2.1 กลุ่มท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับเตรียมดินปลูกพืช มีวิธีเก็บรักษำอย่ำงไร 
1.2.2 กลุ่มท่ี 2 เครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับขยำยพันธุ์พืช มีวิธีเก็บรักษำอย่ำงไร                                                    
1.2.3 กลุ่มท่ี 3 เครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต มีวิธีเก็บรักษำอย่ำงไร                                                    
1.2.4 กลุ่มท่ี 4 เครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับดูแลบ ำรุงรักษำพืช มีวิธีเก็บรักษำอย่ำงไร 
1.2.5 กลุ่มท่ี 5 เครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับปลูกพืช มีวิธีเก็บรักษำอย่ำงไร 

1.3  ครูถำมนักเรียนแต่ละกลุ่มว่ำ เครื่องมือท่ีได้ศึกษำมีอะไรบ้ำง 
2.    ขั้นวำงแผนกำรปฏิบัติ 

2.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนโดยแบ่งหน้ำท่ีศึกษำข้อมูลตำมใบงำน 
3. ขั้นลงมือปฏิบัติ 

3.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตำมแผนท่ีวำงไว้ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท่ีได้ศึกษำน ำข้อมูลกำรศึกษำ
ของแต่ละกลุ่ม  มำแยกวิธีกำรเก็บรักษำในแต่ละชนิด ว่ำมีวิธีกำรอะไรบ้ำง 

3.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อมูลท่ีได้ศึกษำในงำนท่ีก ำหนด 
4. ขั้นพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

4.1 ให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอผลงำนหน้ำช้ันเรียน โดยส่งตัวแทน 1 คน 
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4.2 ครูถำมนักเรียนว่ำ เครื่องมือท่ีนักเรียนศึกษำของแต่ละกลุ่มมีข้อเหมือนหรือแตกต่ำงอย่ำงไร 
4.3 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยประเภทของเครื่องมือว่ำ โดยหลักกำรมีวิธีกำรเก็บรักษำอย่ำงไร 

5. ขั้นสรุป 
5.1 นักเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน เกี่ยวกับกำรเก็บรักษำเครื่องมือเช่น 

5.1.1 เครื่องมือท่ีเกี่ยวกับพืช เช่น บัวรดน้ ำ ถังน้ ำ  เก็บรักษำ โดยคว่ ำเก็บ เป็นต้น 
5.1.2 เครื่องมือท่ีเกี่ยวกับดิน เช่น จอบ เสียม ครำด ช้อนปลูก เก็บในท่ีเก็บ เป็นต้น 

5.2 ครูเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
5.2.1 เครื่องมือท่ีใช้กับงำนพืชจะ เก็บในท่ีเก็บ  ส่วน บัวรดน้ ำ  ถังน้ ำ คว่ ำเก็บ 
5.2.2 เครื่องมือท่ีใช้กับงำนดินหรือขุดดิน  เก็บในท่ีเก็บให้เรียบร้อย 

5. ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ใช้บรรยำย (Lecture) ใช้กำรสำธิต (Demonstration) ใช้กำรทดลอง (Experiment) 
ใช้กำรนิรนัย (Deduction) ใช้กำรอุปนัย (Induction) ใช้กำรไปทัศนศึกษำ (Field Trip 
ใช้กำรอภิปรำยรำยกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ใช้กำรแสดงละคร (Dramatization) 
ใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing) ใช้กรณีตัวอย่ำง (Case) 
ใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation) ใช้ศูนย์กำรเรียน (Learning Center) 
ใช้บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) ใช้เกม (Game) 
ระบุเพ่ิมเติม................................................................... ระบุเพ่ิมเติม.................................................. 

6. สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้(ส่ือวัสดุส่ิงของ / ส่ือธรรมชำติ / ส่ือเทคโนโลยี / ฯลฯ ) 
6.1 Keynote เกี่ยวกับ วัสดุ  อุปกรณ์เกษตร      
6.2 เครื่องมือ กำรเกษตร เช่น จอบ  บัวรดน้ ำ  ขุยมะพร้ำว  เชือก  ฯลฯ 
6.3 ใบงำน  เกี่ยวกับกำรเก็บรักษำเครื่องมือกำรเกษตร 

7. การวัดผลประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

(ระบุให้ครบทุกจุดประสงค์) 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดผล
ประเมินผล 

เกณฑ์การผ่านแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนท ำงำนบรรลุ ด้วย  ตรวจใบงำน ใบงำน ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 85   
เป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงเป็นข้ันตอน   ข้ึนไป 
ควำมซื่อสัตย์ขยัน อดทน    
2. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่    

อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นในกำรท ำงำน    

 
ลงช่ือ ………………………………  

                                                                                         (นำยสมบัติ  พิมพ์จันทร์) 
                           ครูผู้สอน                           

                                                                            ……/……./…….   
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ตัวอย่ำงแสดงหน้ำจอ... ส่ือประกอบกำรเรียน 
วิชำงำนเกษตร ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี  4 
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กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลย ี
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กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลย ี
 

 


