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คาํนํา 
 

 คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ชุดน้ีเป็นส่ือการ

เรียนรู้  ท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมชุมนุมพฒันาผูเ้รียนโดยยึดหลกัการออกแบบการ

จดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child Centered) ตามหลกัการยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั ส่งเสริมให้

นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทั้งเป็น

รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยครูมีบทบาทหน้าท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกให้นักเรียนประสบผลสําเร็จ 

สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติงานทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เน้นกระบวนการคิด

สร้างสรรคแ์ละการทาํงานร่วมกนัของกลุ่ม และสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทาํใหน้กัเรียนไดรั้บ

การพฒันาสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรกาํหนด  

 การจดัทาํคู่มือครู ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคชุ์ดน้ี  ไดจ้ดัทาํ

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงครอบคลุมการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

ภายในเล่มไดน้าํเสนอแผนการจดักิจกรรมชุมนุม เพ่ือให้ครูนาํไปใช้ในการจดักิจกรรมไดส้ะดวกยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี ยงัมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง  3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ และ

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ทาํใหท้ราบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดท้นัที 

 คู่มือการใช ้ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส นาํเสนอเน้ือหาแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 คําช้ีแจงการจัดกิจกรรมชุมนุม ประกอบดว้ยแนวทางการใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุม แนวคิด

การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ และโครงสร้าง  การแบ่งเวลารายชัว่โมงในการจดั

กิจกรรม  

 ตอนที่ 2   แผนการจดักจิกรรม ไดเ้สนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมชุมนุม โดยมีผงัมโนทศัน์แสดง

เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน ผงัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ และแบ่งเป็นแผนย่อยราย

หน่วย ซ่ึงแผนการจดักิจกรรมชุมนุมแต่ละแผนมีองค์ประกอบครบถว้นตามแนวทางการจดัทาํแผนการจดั

กิจกรรมของสถานศึกษา 

 ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้เสริมสําหรับผู้สอน ประกอบดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

แบบประเมินผลงาน แบบประเมินความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน และความรู้เสริมสาํหรับครู ซ่ึงนาํข้ึน

เผยแพร่บนเครือข่าย เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ครูและนกัเรียน 

 คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส โรงเรียนโนนหันวิทยายน ชุดน้ีไดอ้อกแบบการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย หวงัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปประยุกต์ในการ

จดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของนกัเรียนต่อไป 

         อารี  ราชสาร 
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ตอนที ่1  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

           กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนพฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอย่าง 

รอบดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย ปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้

ศีลธรรม  จริยธรรม มีวินยั ปลุกฝังสร้างจิตสํานึกของการทาํประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจดัการ

ตนเอง ไดแ้ละอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 

 

 

ความหมายของกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีจดัอย่างเป็นระบบประกอบดว้ยรูปแบบกระบวนการ 

วิธีการท่ีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมายและมีคุณค่า 

ในการพฒันาผูเ้รียนทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งสร้างเสริมเจตคติ  

คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัและเข้าใจตนเอง 

 สร้างจิตสํานึกในธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ปรับตวัและปฏิบติัตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ประเทศชาติ และดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 ความสําคญัของกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาํหนดแนวการจดัการศึกษา โดยยึดหลกัว่า 

ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคัญท่ีสุด 

กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน คาํนึงถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ประกอบ

กับมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้ งผลดีและผลเสียต่อ 

การดาํเนินชีวติในปัจจุบนัของบุคคล ทาํใหเ้กิดความยุง่ยากซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียน 

วิถีการดาํเนินชีวิตให้สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี มีความสุขบนพื้นฐาน

ของเศรษฐกิจพอเพียงและย ัง่ยืนจากจุดหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาคนไทย 

ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็น คนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของ

ความเป็นไทยนั้น นอกจากการพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานสําคญัซ่ึงได้กาํหนดไว ้

ในโครงสร้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม หลักสูตรยงัได้กาํหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวใ้น

โครงสร้าง โดยมุ่งส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ให้ผูเ้รียน 

รู้จกัตนเอง คน้พบความสามารถ ความถนัดของตนเองเพื่อการพฒันาให้เต็มศกัยภาพ เห็นคุณค่า 

ในการประกอบสัมมาชีพ ให้เป็นผูมี้ระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รู้จกับทบาทหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ การบาํเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และดาํรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

1. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและ

ประเทศชาติ โดยมุ่งเนน้ปลูกฝังความมีระเบียบวินยั ความซ่ือสัตยสุ์จริต เคารพกฎกติกาของสังคม  

มีความ เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี ตลอดจนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถคน้พบและพฒันา

ศกัยภาพของตนเอง อยา่งเหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล เสริมสร้างทกัษะชีวิต การสร้าง

สัมพนัธ์ภาพท่ีดี 

3. กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อสนองความ

ตอ้งการของผูเ้รียน พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนความสามารถพิเศษไปสู่ความเป็นเลิศในดา้นต่าง ๆ 

เช่น นกักีฬา นกัดนตรี วชิาการ นกัออกแบบเป็นตน้ 
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หลกัการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีหลกัการจดัดงัน้ี  

         1.  มีการกาํหนดวตัถุประสงค ์และแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 

         2.  จดัใหเ้หมาะสมกบัวยั วฒิุภาวะ ความสนใจ ความถนดัและความสามารถของผูเ้รียนและ

วฒันธรรมท่ีดีงาม 

         3. บูรณาการวชิาการกบัชีวติจริง ใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ และรู้สึกสนุกกบัการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกใหคิ้ดวเิคราะห์ สร้างสรรค์

จินตนาการ ท่ีเป็นประโยชน์และสัมพนัธ์กบัชีวติในแต่ละช่วงวยัอยา่ง ต่อเน่ือง 

5. จาํนวนสมาชิกมีความเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรม 

6. มีการกาํหนดเวลาในการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ และ เป้าหมาย

ของสถานศึกษา 

7. ผูเ้รียนเป็นผูด้าํเนินการ มีครูเป็นท่ีปรึกษา ถือเป็นหนา้ท่ีและงานประจาํโดยคาํนึงถึง 

ความปลอดภยั 

8. ยดึหลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสใหค้รู พอ่แม่ ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รทั้งภาครัฐ 

และเอกชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

9. มีการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม โดยวธีิการท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบั กิจกรรม

อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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ตอนที ่2 

ชุดกจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

 

 

 กิจกรรมชุมนุม ทรายสีในแกว้ใส เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยอิงเน้ือหากลุ่มวิชางาน

เกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพและ

ความคิดสร้างสรรค์ในการจดัสวนในภาชนะโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจดัการและ

กระบวนการทาํงาน 

 

ส่วนประกอบของชุดกจิกรรม 

 ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส แต่ละชุดประกอบดว้ย 

1. คาํช้ีแจงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมทรายสีในแกว้ใส   

2. คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุม   

3. ขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส   

4. บทบาทของครู   

5. บทบาทของนกัเรียน 

6.  การทาํงานกลุ่ม 

 7. ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 
8. แผนการจดักิจกรรม 

6. เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 

โครงสร้างเนือ้หา 

 เน้ือหากิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ประกอบดว้ย 

 เร่ืองท่ี 1 สวนในโลกใบเล็ก 

 เร่ืองท่ี 2 เรียนรู้ก่อนลงมือ 

 เร่ืองท่ี 3 ทรายสีในแกว้ใส 

 เร่ืองท่ี 4 สวนสวยในแกว้ใส 

 เร่ืองท่ี 5 ยอ่ส่วนสวนช้ืน 

 เร่ืองท่ี 6 ทะเลทรายในถาดเล็ก 
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การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 

1.   ความหมาย 

                  ความคิดสร้างสรรค ์ หมายถึง กระบวนการทางปัญญาระดบัสูง ท่ีใชก้ระบวนการ 

ทางความคิดหลาย ๆ อยา่งมารวมกนั เพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ หรือแกปั้ญหาท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึน โดยมี

อิสรภาพทางความคิด 

                ความคิดสร้างสรรค ์ถือเป็นคุณลกัษณะทางความคิดอยา่งหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อผูเ้รียน 

ฉะนั้น การสอนและการฝึกฝนใหผู้เ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยยกระดบั

คุณภาพของผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนมีชีวติอยา่งมัน่ใจในตนเอง และมีคุณภาพยิง่ข้ึน 

 

2. แนวคิด 

       ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นกระบวนการทางปัญญาระดบัสูงท่ีใชก้ระบวนการความคิด     

หลาย ๆ อยา่งมารวมกนั ประกอบดว้ย  

        3.2.1    ความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถคิดหาคาํตอบท่ีเด่นชดัและตรง 

ประเด็นมากท่ีสุด 

         3.2.2  ความคิดยดืหยุน่ หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพของความคิดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

         3.2.3  ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิด

ธรรมดา และอาจเกิดข้ึนจากการนาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน 

         3.2.4  ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในส่ิง 

ท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น 

 3.     กจิกรรมทีส่่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

        ทอร์แรนซ์เช่ือวา่  ทุกคนสามารถไดรั้บการฝึกใหมี้ความคิดสร้างสรรคสู์งข้ึนได ้

 ในการฝึกตอ้งใชว้ธีิการท่ีต่อเน่ืองและทาํอยูส่มํ่าเสมอเป็นประจาํ มุ่งไปในดา้นการคิดแกปั้ญหา  

การทาํกิจกรรม เช่น 

                3.1  กิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละชวนฝึกประสาท

สัมผสัระหวา่งมือกบัตา การรู้จกัใชค้วามคิดของตนในการแสดงออกทางความคิดหลาย ๆ ดา้น เช่น 

การวาดภาพละเลงสี การฉีกกระดาษ การตดักระดาษ  การป้ันดินเหนียว การประดิษฐ์เศษวสัดุ เป็นตน้ 

        3.2  กิจกรรมดา้นภาษา  ไดแ้ก่ การเล่านิทาน การเล่นละคร การเล่นบทบาทสมมติ  
กิจกรรมเขา้จงัหวะ และการแสดงออกทางดา้นจินตนาการ เป็นตน้ 
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4.     ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

        4.1   ขั้นสร้างความตระหนกั  เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีผูส้อนใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ใน 

การกระตุน้ให้ผูเ้รียนเขา้สู่เร่ืองท่ีจะเรียนรู้ เช่น เกม เพลง นิทาน ลีลา ท่าทางต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนเกิด

ความคิดจินตนาการ 

         4.2  ขั้นระดมพลงัความคิด  เป็นการดึงศกัยภาพของผูเ้รียนใหค้น้หาคาํตอบ  ผูเ้รียน 

ตอ้งมีส่วนร่วม โดยผูส้อนทาํหนา้ท่ีเหมือนผูอ้าํนวยความสะดวกทุกขั้นตอน 

         4.3  ขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงาน  ผูเ้รียนไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้คิดหาคาํตอบไดแ้ลว้  

เกิดจินตนาการในการสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบต่าง ๆ 

         4.4  ขั้นนาํเสนอผลงาน  เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสนาํเสนอผลงาน  

วจิารณ์ช้ินงาน มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงานท่ีเพื่อน ๆ มานาํเสนอในแง่มุมต่าง ๆ ฝึกให้

รู้จกัการยอมรับ การมีเหตุผล การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน

ของตนและส่ิงท่ีเรียนรู้ 

         4.5  ขั้นวดัและประเมินผล  เป็นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชเ้คร่ืองมือ

ท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนรู้จกัประเมินผลงานตนเองและผูอ่ื้น มีการยอมรับการแกไ้ข บนพื้นฐานของ

ความถูกตอ้ง 

        4.6  ขั้นเผยแพร่ผลงาน  ผลงานของผูเ้รียนทุกคนทุกกลุ่ม  ไดน้าํไปเผยแพร่ในรูปแบบ   

ต่าง ๆ เช่น จดันิทรรศการ และการนาํผลงานสู่สาธารณชน 

5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

5.1  ผูเ้รียนมีความคิดท่ีอิสระ ไม่มีรูปแบบตายตวั 

         5.2  ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  มีการบูรณาการในตวัเอง 

         5.3  เปิดทางเลือกใหผู้เ้รียนหาคาํตอบท่ีหลากหลาย 

         5.4  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

         5.5  ผูเ้รียนสร้างช้ินงาน/ผลงาน ส่ิงประดิษฐแ์ปลกใหม่ท่ีเป็นรูปธรรม 

         5.6  เช่ือมโยงความคิดอยา่งเป็นระบบอยา่งมีขั้นตอนตากง่ายไปยาก ส่ิงท่ีใกลต้วัไปไกลตวั 

         5.7  นาํไปจดัการเรียนรู้ไดก้บัทุกกลุ่มสาระ และสามารถเช่ือมโยงกบัรูปแบบการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

6.   การนําไปประยุกต์ใช้ 

                 การจดัการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ สามารถปรับประยกุตใ์ชใ้น

สถานศึกษาทุกชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและใชใ้นชีวิตประจาํวนัก็ได ้
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7.   สรุป 

     กิจกรรมความคิดสร้างสรรค ์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน มีความคิดสร้างสรรค ์

สามารถจดัไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมการแสดงออกทางจินตนาการ  

การวาดรูป  การเล่านิทานโดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ การเล่นสีแบบต่าง ๆ งานสร้างสรรคจ์ากกระดาษ  

การประดิษฐ ์รวมทั้งการฝึกแกปั้ญหาในทางสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

สาํหรับชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวทิยายนน้ี   

จะเนน้การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์4 ระดบั ไดแ้ก่    ความคิดคล่อง ความคิดยดืหยุน่  ความคิด

ริเร่ิม  และความคิดละเอียดลออ ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาช้ินงาน 

 

การวเิคราะห์ระดับความคดิสร้างสรรค์ในการจดักจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

 

ตารางที ่1  การวิเคราะห์ระดบัความคิดสร้างสรรค ์

 

ชุด

กิจกรรม

ท่ี 
ช่ือกิจกรรม 

ระดบัความคิดสร้างสรรค ์

ระดบัท่ี 1 

ความคิด

คล่อง 

ระดบัท่ี 2 

ความคิด

ยดืหยุน่ 

ระดบัท่ี 3 

ความคิด

ริเร่ิม 

ระดบัท่ี 4 

ความคิด

ละเอียดลออ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

สวนในโลกใบเล็ก 

เรียนรู้ก่อนลงมือ 

ทรายสีในแกว้ใส 

สวนสวยในแกว้ใส 

ยอ่ส่วนสวนช้ืน 

ทะเลทรายในถาดเล็ก 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

- 

- 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

- 

- 

√ 

√ 

√ 

√ 
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การวเิคราะห์ลกัษณะกจิกรรม  ส่ือและเวลา 

 การจดักิจกรรมมีลกัษณะเป็นการจดัส่ือท่ีใช ้และระยะเวลาท่ีใชด้งัตาราง 

ตารางที ่2 แสดงการจดักิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

ชุดกิจกรรม

ท่ี 

ช่ือกิจกรรม ลกัษณะการจดั

กิจกรรม 

ส่ือ เวลา 

1 สวนในโลก 

ใบเล็ก 

 

1.ดูวดีีทศัน์เร่ือง การ

จดัสวนในภาชนะ 

2. อภิปราย 

3. ทาํแผนท่ีความคิด 

4. ทาํสมุดทาํมือ 

 

1. วดีีทศัน์ เร่ือง การจดัสวน

ในภาชนะ 

2. ภาพผลงานนกัเรียน         

ท่ีไดรั้บรางวลั 

3. ชุดกิจกรรมท่ี 1 

4. บตัรกิจกรรมท่ี 1.1 

5. เฉลยบตัรกิจกรรมท่ี 1.1 

6. บตัรกิจกรรมท่ี 1.2 

7. แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 1.2 

8. อุปกรณ์ทาํสมุดทาํมือ 

3 

ชัว่โมง 

2 เรียนรู้ก่อน 

ลงมือ 

 

1. ศึกษา 

2. สาํรวจ 

3. อภิปราย 

4. เลือกใชพ้นัธ์ุไม้

และวสัดุอุปกรณ์ 

5. เขียนแบบแปลน

สวน 

1. ชุดกิจกรรมท่ี 2 

2. บตัรกิจกรรมท่ี 2.1 

3. เฉลยบตัรกิจกรรมท่ี 2.1 

4. บตัรกิจกรรมท่ี 2.2 

5. แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 2.2 

6. www.สวนถาด.net 

2 

ชัว่โมง 

3 ทรายสี       

ในแกว้ใส 

1. วางแผน 

2. ออกแบบ 

3. ปฏิบติังาน 

4. ประเมินผล 

1. ชุดกิจกรรมท่ี 3 

2. บตัรกิจกรรมท่ี 3.1 

3. เฉลยบตัรกิจกรรมท่ี 3.1 

4. บตัรกิจกรรมท่ี 3.2 

5. แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 3.2 

6. วสัดุอุปกรณ์จดัสวนแกว้ 

7. www.สวนถาด.net 

3 

ชัว่โมง 
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ตารางที ่2 แสดงการจดักิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

ชุดกิจกรรม

ท่ี 

ช่ือกิจกรรม ลกัษณะการจดั

กิจกรรม 

ส่ือ เวลา 

4 สวนสวย 

ในแกว้ใส 

1. วางแผน 

2. ออกแบบ 

3. ปฏิบติังาน 

4. ประเมินผล 

1.  ชุดกิจกรรมท่ี 4 

2. บตัรกิจกรรมท่ี 4.1 

3. เฉลยบตัรกิจกรรมท่ี 4.1 

4. บตัรกิจกรรมท่ี 4.2 

5. แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 4.2 

6. วสัดุอุปกรณ์จดัสวนขวด 

7. www.สวนถาด.net 

3 

ชัว่โมง 

5 ยอ่ส่วน 

สวนช้ืน 

1. วางแผน 

2. ออกแบบ 

3. ปฏิบติังาน 

4. ประเมินผล 

1. ชุดกิจกรรมท่ี 5 

2. บตัรกิจกรรมท่ี 5.1 

3. เฉลยบตัรกิจกรรมท่ี 5.1 

4. บตัรกิจกรรมท่ี 5.2 

5. แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 5.2 

6. วสัดุอุปกรณ์จดัสวนถาดช้ืน 

7. www.สวนถาด.net 

3 

ชัว่โมง 

6 ทะเลทราย 

ในถาดเล็ก 

1. วางแผน 

2. ออกแบบ 

3. ปฏิบติังาน 

4. ประเมินผล 

1. ชุดกิจกรรมท่ี 6 

2. บตัรกิจกรรมท่ี 6.1 

3. เฉลยบตัรกิจกรรมท่ี 6.1 

4. บตัรกิจกรรมท่ี 6.2 

5. แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี 6.2 

6. วสัดุอุปกรณ์จดัสวนถาดแหง้ 

7. www.สวนถาด.net 

3 

ชัว่โมง 
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โครงการจัดกจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

 

ตารางที ่3 การจดักิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส  โรงเรียนโนนหนัวทิยายน 

 

 

 

 

 

ชัว่โมงท่ี ช่ือกิจกรรม หมายเหตุ 

1 รับสมคัรนกัเรียนเขา้กิจกรรมชุมนุม  

2 ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียน วิธีการเรียน  

3 ทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบแบบปรนยั จาํนวน 20  ขอ้  

4 กิจกรรมท่ี 1 สวนในโลกใบเล็ก  

5 กิจกรรมท่ี 1 สวนในโลกใบเล็ก  

6 กิจกรรมท่ี 2 เรียนรู้ก่อนลงมือ  

7 กิจกรรมท่ี 2 เรียนรู้ก่อนลงมือ  

8 กิจกรรมท่ี 3 ทรายสีในแกว้ใส  

9 กิจกรรมท่ี 3 ทรายสีในแกว้ใส  

10 กิจกรรมท่ี 3 ทรายสีในแกว้ใส  

11 กิจกรรมท่ี 4 สวนสวยในแกว้ใส  

12 กิจกรรมท่ี 4 สวนสวยในแกว้ใส  

13 กิจกรรมท่ี 4 สวนสวยในแกว้ใส  

14 กิจกรรมท่ี 5 ยอ่ส่วนสวนช้ืน  

15 กิจกรรมท่ี 5 ยอ่ส่วนสวนช้ืน  

16 กิจกรรมท่ี 5 ยอ่ส่วนสวนช้ืน  

17 กิจกรรมท่ี 6 ทะเลทรายในถาดเล็ก  

18 กิจกรรมท่ี 6 ทะเลทรายในถาดเล็ก  

19 กิจกรรมท่ี 6 ทะเลทรายในถาดเล็ก  

20 ทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบแบบปรนยั จาํนวน 20  ขอ้  
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ตอนที ่3  

คู่มือการใช้ชุดกจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

 

 คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุม ทรายสีในแกว้ใส เป็นเอกสารช้ีแจงลกัษณะของรูปแบบของ

ชุดกิจกรรมชุมนุม วิธีการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุม รวมทั้งขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการจดักิจกรรม

ชุมนุม ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี 

 

ส่ิงทีค่รูต้องเตรียม 

 ครูจะตอ้งเตรียมส่ือการเรียนรู้ใหค้รบตามขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 

 1.  แบบทดสอบก่อนเรียน 

 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 3. แบบสรุปการเรียน 

 4. แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

การจัดช้ันเรียน 

 การจดัชั้นเรียนสาํหรับการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ในขณะจดักิจกรรม จะแบ่งนกัเรียนเป็น

กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน  จะมีก่ีกลุ่มข้ึนอยู่กบัจาํนวนนกัเรียนแต่ละห้อง และเม่ือทาํกิจกรรมกลุ่มเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ แต่ละกลุ่มจะแยกนัง่เด่ียวเพื่อทาํการวดัผลการเรียนรู้ โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรียน 

 การประเมินผลการเรียนรู้ 

 1.  ประเมินผลดา้นความรู้ ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ จากแบบทดสอบ                   

  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

  - ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 

 2.  ประเมินคุณภาพผลงาน 

  - ประเมินคุณภาพผลงานตามใบงาน 

 3.  ประเมินความคิดสร้างสรรค ์

  - ประเมินความคิดสร้างสรรค ์

 4.  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

  - แบบสังเกตการปฏิบติักิกรรม 
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 5.  ประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

  - แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยม 

 

คําช้ีแจงในการใช้ชุดกจิกรรมชุมนุม 

 ก่อนนาํชุดกิจกรรมชุมนุมไปใชค้วรปฏิบติัดงัน้ี 

 1.  ศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมและปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ใหถู้กตอ้งตามลาํดบั 

 2.  ศึกษาแผนการจดักิจกรรมชุมนุมโดยละเอียด และปฏิบติักิจกรรมตามแผนการจัด

กิจกรรมชุมนุมใหค้รบทุกขั้นตอน  

 3.  ศึกษาเน้ือหา วิธีการจดักิจกรรม การวดัและประเมินผล ของชุดกิจกรรมชุมนุมโดย

ละเอียด 

 4.  ควรเตรียมส่ือ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้านได ้

 

 ขั้นตอนการใช้ชุดกจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

 ครูผูใ้ชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมจะไดศึ้กษาขั้นตอนในการใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุม ใหเ้ขา้ใจ ดงัน้ี 

 1. นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัความรู้พื้นฐาน (ก่อนเรียน)  จาํนวน 20 ขอ้ เป็นแบบเลือกตอบ 

4 ตวัเลือก ใชเ้วลา 30 นาที  

 2. ครูอธิบายวิธีการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อพฒันาความคิด

สร้างสรรค ์

 3. ครูช้ีแจงบทบาทของนกัเรียน ให้นกัเรียนเขา้ใจบทบาทของตนเองในการดาํเนินกิจกรรม

ในแต่ละชุดกิจกรรม 

 4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเก่ียวกับวิธี หรือขั้นตอน หรือบทบาทของนักเรียน 

ตลอดจนขอ้สงสัยอ่ืน ๆ 

 5. ครูดาํเนินการจดักิจกรรมตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการจดักิจกรรมชุมนุมเพื่อกระตุน้ให้

นกัเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาท่ีกาํลงัเรียน 

 6. ครูดาํเนินการจดักิจกรรมตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการจดักิจกรรมชุมนุมโดยคาํนึงถึง

ความสามารถในการรับรู้ของนกัเรียน และเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัตามกิจกรรมท่ี

กาํหนดไว ้ลกัษณะการจดักิจกรรมชุมนุม ควรปฏิบติั ดงัน้ี 
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 - อธิบายเร่ืองราวจากเร่ืองท่ีสอน โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่น การอธิบาย การซกัถาม การให้

เด็กแสดงความคิดเห็น การสาธิตประกอบการทดลอง เป็นตน้ 

 -  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนมา โดยใหน้กัเรียนอภิปรายและครูคอยช้ีแนะ 

 - นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (หลงัเรียน) เม่ือจดักิจกรรมชุมนุม 

ครบ 6 ชุด แบบทดสอบเป็นชุดเดียวกบัแบบทดสอบวดัความรู้พื้นฐาน (ก่อนเรียน) จาํนวน 20 ขอ้ ใช้

เวลา 30 นาที 

บทบาทของครู 

 1. ครูควรศึกษาและทาํความเขา้ใจวิธีการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ขั้นตอน

การดาํเนินกิจกรรม การใชส่ื้อและอุปกรณ์ รวมทั้งวิธีวดัและประเมินผลของชุดกิจกรรมชุมนุมทราย

สีในแกว้ใสใหช้ดัเจน สาํหรับเกณฑใ์นการผา่นจุดประสงค ์ในแต่ละแผนนั้นกาํหนดไว ้  ร้อยละ 70 

 2. ครูควรคน้ควา้และอ่านเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม จากหนงัสือเรียน คู่มือครู และหนงัสือ

เสริมประสบการณ์ต่าง ๆ ในเร่ือง การจดัสวนในภาชนะ เพื่อให้มีความรู้ความแม่นยาํในเน้ือหาให้

มากยิง่ข้ึน 

 3. ครูควรเตรียมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหนา้ และเตรียมสถานท่ีตลอดจนส่ือ ต่าง ๆ 

ใหพ้ร้อมก่อนใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

 4. ครูควรเตรียมส่ือต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการจดักิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส แต่

ละแผนและไม่อาจบรรจุลงในชุดกิจกรรมชุมนุมได ้

 5. ครูควรตรวจวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส    ให้

เรียบร้อยทั้งก่อนและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทุกคร้ัง 

 6. การจดัชั้นเรียน จดันกัเรียนนัง่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน คละ เก่ง ปานกลาง อ่อน ตาม

ความเหมาะสม เพื่อฝึกทกัษะการทาํงานกลุ่ม (ทกัษะกระบวนการ) ร่วมกบัผูอ่ื้น  

 7. ครูควรช้ีแจงบทบาทของนักเรียน เวลาท่ีใช้ในการประกอบกิจกรรม แต่ละกิจกรรม 

หรือแต่ละแผนการจดักิจกรรมชุมนุม ใหน้กัเรียนทราบ 

 8. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 

 9. แจกชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสให้นกัเรียนศึกษาและแนะนาํวิธีใชชุ้ดกิจกรรม

ชุมนุม เพื่อนกัเรียนจะไดป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 10. ดาํเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการจดักิจกรรมชุมนุม 

 11. ในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ครูควรใหก้ารดูแลอยา่งทัว่ถึง และให้คาํแนะนาํกรณี

ท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจในกิจกรรมต่าง ๆ และตอ้งพยายามกระตุน้ให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง

มากท่ีสุด 
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 12. หากมีนักเรียนคนใดเรียนไม่ทนั ครูควรให้คาํแนะนาํหรืออาจมอบหมายงานหรือ

เอกสารให้ศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่าง  โดยครูนําส่ือการเรียนทุกช้ินข้ึนสู่ระบบเครือข่าย  

http://www.สวนถาด.net   

 13. ให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน หลงัจากท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมเสร็จ

เรียบร้อยครบทั้ง 6 ชุด 

 14. เม่ือนกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ครูควรตรวจคาํตอบแลว้แจง้คะแนนให้นกัเรียน

ทราบทนัที และเม่ือเรียนจบเน้ือหาให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ครูตรวจใบงานหรือช้ินงาน

แลว้แจง้คะแนนให้นักเรียนทราบ เพื่อดูความกา้วหน้าของตนเอง หากมีนกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ครู

ควรใหน้กัเรียนรับชุดกิจกรรมชุมนุมชุดท่ีไม่ผา่นเกณฑไ์ปศึกษาเองเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 

 15.  ครูควรสรุปผลการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส สภาพปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะ หลงัจากใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมแต่ละคร้ัง เพื่อนาํไปปรับปรุงในการใชค้ร้ังต่อไป 

 

บทบาทของนักเรียน 

 1. นกัเรียนรับชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส คนละ 1 ชุดท่ีครูผูส้อน 

 2.  นกัเรียนศึกษาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นบตัรคาํสั่ง  

 3.  นกัเรียนประเมินตนเอง โดยใชแ้บบประเมินคุณธรรม จริยธรรม หลงัจากทาํกิจกรรม

เสร็จเรียบร้อยในแต่ละชุด  

 4.  บอกคะแนนท่ีทาํไดจ้ากแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมให้ครูทราบเพื่อบนัทึกลงใน

แบบบนัทึกผลการประเมินดา้นความรู้จากการทาํกิจกรรมตามชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

เพื่อหาคะแนนสรุป  

 5.   หลังจากทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเก็บว ัสดุอุปกรณ์ประกอบ             

ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสใหเ้รียบร้อย 

 6. ในการทาํกิจกรรมตามชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสทุกชุด ขอให้นกัเรียนทาํดว้ย

ความตั้งใจใหค้วามร่วมมือ และมีความซ่ือสัตยต์่อตนเองใหม้ากท่ีสุด 

 7.  หากนกัเรียนคนใดเรียนไม่ทนัหรือเรียนยงัไม่เขา้ใจ ให้รับชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสี  

ในแก้วใสไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน หรือแนะนําให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในเว็บไซต ์ 

www.สวนถาด.net  เพื่อใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

http://www.สวนถาด.net/
http://www.สวนถาด.net/
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การทาํงานกลุ่ม 

 ก.   บทบาทของผู้นํากลุ่ม มีหนา้ท่ีคือ 

    1. ควบคุมการดาํเนินกิจกรรมภายในกลุ่มใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

    2. เป็นผูน้าํในการประกอบกิจกรรมของกลุ่ม  

    3. เป็นผูติ้ดต่อกบัครู เม่ือพบปัญหาหรือขอ้สงสัย 

    4. รายงานหรือแจง้ใหค้รูทราบ เม่ือประกอบกิจกรรมเสร็จ 

    5. หลงัจากสมาชิกภายในกลุ่มประกอบกิจกรรมตามแผนการจดักิจกรรม เสร็จแลว้ เก็บ

แบบบนัทึกกิจกรรม แบบฝึกหดั กระดาษคาํตอบ ส่งครูตามกาํหนดเวลา 

 ข. บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม มีหนา้ท่ีคือ 

   1. ปฏิบติักิจกรรมดว้ยความตั้งใจใหท้นัเวลา โดยไม่ชวนเพื่อนเล่น 

   2. ตั้งใจตอบคาํถามอยา่งเต็มความสามารถ และปฏิบติัตามขั้นตอนในการทาํกิจกรรม 

   3. ไม่ควรปรึกษากนัเสียงดงัเกินไป จนรบกวนกลุ่มอ่ืน ๆ 

   4. ช่วยกนัเก็บวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนต่าง ๆ จดัโตะ๊ เกา้อ้ี ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย และ

ทาํความสะอาด 
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          ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้ กจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ 

• สวนในโลกใบเล็ก 

• เรียนรู้ก่อนลงมือ 

• ทรายสีในแกว้ใส 

• สวนสวยในแกว้ใส 

• ยอ่ส่วนสวนช้ืน 

• ทะเลทรายในถาดเล็ก 

ชุดกจิกรรมชุมนุม

ทรายสีในแก้วใส 

ทักษะ/กระบวนการ 

• ทกัษะการจดัการ 

• ทกัษะกระบวนการกลุ่ม 

• ทกัษะกระบวนการทาํงาน 

• ทกัษะการแสวงหาความรู้ 

• ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือ 

• ทกัษะการแกปั้ญหา 

 

 

 

   

ภาระงาน/ช้ินงาน 

• แผนท่ีความคิด 

• สมุดทาํมือ 

• แบบบนัทึกกิจกรรม 

• แบบสาํรวจ 

• สวนแกว้ สวนขวด สวนถาดช้ืน  

  สวนถาดแหง้ 

 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

• ความประณีต 

• มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัสวนในภาชนะ 

• มีความรับผดิชอบ 

• มีความสะอาด 

• มีความรอบคอบ 

• มีความคิดสร้างสรรค ์
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ผงัมโนทศัน์ 

ชุดกจิกรรมทรายสีในแก้วใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ทะเลทราย 

ในถาดเลก็ 

ทรายสีในแก้วใส 

5. ย่อส่วนสวนช้ืน 

1.สวนในโลก 

ใบเลก็ 

2.เรียนรู้ 

ก่อนลงมือ 

3.ทรายสี 

ในแก้วใส 

4.สวนสวย 

ในแก้วใส 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

คําช้ีแจง เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว (ขอ้ละ 1 คะแนน) 

1. ผู้ทีจั่ดสวนในภาชนะควรมีความรู้ด้านใด 

    ก.  ดา้นอุตสาหกรรมศิลป์ 

    ข.  ดา้นการเกษตรและศิลปะ 

    ค.  ดา้นวทิยาศาสตร์และศิลปะ 

    ง.  ดา้นการชลประทานและมณัฑนศิลป์ 

2. พชืชนิดใดไม่นิยมนํามาใช้จัดสวนถาด 

ก.   แกว้นํ้า       

ข.   ชามเซรามิก 

     ค.   ถว้ยดินเผา    

     ง.   ถาดดินเผากวา้ง 12 น้ิว 

3. ก่อนนําภาชนะมาจัดสวนควรทาํอย่างไรเพือ่ป้องกันรากพชืเน่า 

    ก.  ฉีดยาฆ่าเช้ือรา 

    ข.  เจาะรูระบายนํ้าดา้นล่าง 

    ค.  ตากภาชนะและอบใหแ้ห้ง 

    ง.  ลา้งภาชนะใหส้ะอาดแลว้เช็ดใหแ้หง้ 

4. ก่อนนําดินร่วนมาจัดสวนในภาชนะควรทาํอย่างไร 

   ก.  ตากใหแ้หง้สนิท 

    ข.  คลุกเคลา้กบัมูลววั 

   ค.  คลุกเคลา้กบัซากพืช 

    ง.  กรองกากหรือส่ิงสกปรกออกใหห้มด 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกบัพนัธ์ุไม้ซัคคิวเลนท์ 

    ก.  ใบมีนํ้าสะสมอยูม่าก 

    ข.  ตอ้งการแสงแดดตลอดวนั 

    ค.  ตอ้งดูแลรักษาดว้ยการรดนํ้าทุกวนั 

    ง.  ถา้ใบเห่ียวเฉาตอ้งเติมแกลบดาํหรือมูลววั 
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6.  พชืกลุ่มใดต้องการแสงแดดรําไรและเจริญเติบโตด้วยความช้ืนพอเหมาะ 

ก.  เฟิน บอนสี 

ข.  มอส อเมซอน 

ค.  กวนอิม โป๊ยเซียน 

ง.  แวน่แกว้ ตะบองเพชร 

7.  การใส่กรวดหรือทรายลงในภาชนะจัดสวนได้ละเอยีดทีสุ่ดควรทาํด้วยวธีิใด 

ก.  ใชช้อ้นเล็กตกัใส่ 

ข.  ใชป้ากคีบยาวคีบใส่ 

ค.  ใชช้อ้นปลูกตกัโรยทีละนอ้ย 

 ง.  ใชก้ระดาษมว้นเป็นกรวยตกัหยอด 

8.  ผู้ทีจั่ดสวนในภาชนะควรมีคุณสมบัติข้อใดมากทีสุ่ด 

ก.  มีความเป็นผูน้าํ 

ข.  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ค.  มีความประหยดัและรักความสะอาด 

ง.  มีความละเอียดรอบคอบและประณีต 

9. การจัดสวนแก้วมีลกัษณะคล้ายกบัการทาํงานข้อใด 

    ก.  การจดัแจกนั 

    ข.  การจดัสวนหยอ่ม 

    ค.  การจดัผกัและผลไม ้

    ง.  การจดักระเชา้ของขวญั 

10. ข้อใดเป็นลกัษณะงานการจัดสวนแก้ว 

    ก.  นาํตน้แคคตสัมาจดัเป็นกลุ่ม 

    ข.  นาํสับปะรดสีมาตกแต่งเพิ่มเติม 

    ค.  นาํตน้เฟิร์นใบมะขามมาปลูกเป็นกลุ่ม 

    ง.  นาํตน้ดอกแกว้มาจดัเป็นพุม่ทาํฉากหลงั 
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11.  การจัดวางต้นไม้ในสวนแก้วเป็นการทาํงานในข้ันตอนใดของกระบวนการทาํงาน 

ก.  การวเิคราะห์งาน 

ข.  การวางแผนในการทาํงาน 

ค. การประเมินผลการทาํงาน 

ง.  การปฏิบติังานตามลาํดบัขั้นตอน 

12.  การนํากระบองเพชรมาจัดสวนขวดมีข้อดีมากกว่าการใช้บอนสีอย่างไร 

ก.  จดัสวนไดง่้าย 

ข.  ดูแลรักษาง่าย 

ค.  เจริญเติบโตเร็วกวา่  

ง.  ขยายพนัธ์ุไดง่้ายกวา่ 

13. การจัดต้นไม้ขนาดเลก็ลงในขวดควรเลอืกใช้เคร่ืองมือใด 

    ก.  ปากคีมสั้น           

ค.  คีมปากจิ้งจก 

   ข.  ปากคีมยาว          

ง.  คีมปากนกแกว้ 

14. การจัดสวนขวดควรนําวัสดุใดมารองก้นขวด 

    ก.  แกลบ 

ข.  ถ่านท่ีบดแลว้ 

      ค.  อิฐมอญกอ้นเล็ก ๆ  

    ง.  กรวดหรือหินภูเขาไฟ 

15.  ก่อนนําต้นไม้ใส่ลงในขวดควรทาํอย่างไร 

ก.  ใชพ้ลาสติกใสห่อตน้ไม ้

ข.  ใชผ้า้ก๊อตพนัรอบตน้ไม ้

ค.  ตดัแต่งตน้ไมใ้ห้เหลือแต่ใบอ่อน 

ง.  ใชก้ระดาษทิชชูชุบนํ้าห่อหุม้ตน้ไมไ้ว ้

16.  ข้อใดเป็นวธีิการเตรียมดินร่วนก่อนนํามาใช้เพาะปลูกพชืในสวนถาด 

ก.  ตากใหแ้หง้ 

ข.  ผสมกบัมูลววั 

ค.  คลุกเคลา้กบัยาฆ่าแมลง 

ง.  กรองเอากากหรือส่ิงสกปรกออก 
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17.  หลงัจากปลูกต้นไม้ลงในภาชนะแล้วควรทาํอย่างไรต่อไป 

  ก.  โรยดว้ยกรวดเม็ดเล็ก 

  ข.  ตกแต่งดว้ยกรวดเมด็ใหญ่ 

  ค.  โรยดว้ยถ่านบดและทรายสี 

             ง.  โรยขยุมะพร้าวบดบนหนา้ดินรอบโคนตน้ 

18. ข้อใดเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการจัดสวนถาด 

      ก.  ลา้งตน้ไมใ้หส้ะอาด 

      ข.  ประดบัดว้ยตุก๊ตาหิน 

      ค.  นาํปุ๋ยมาละลายนํ้าแลว้ฉีดพน่ใบ 

       ง.  ฉีดพน่นํ้าลา้งใหท้ัว่บริเวณตน้ไม ้กอ้นหินและถาด 

19.  ถ้าต้องการจัดสวนแบบเล่าเร่ืองทะเลทรายควรเลอืกใช้ภาชนะใด 

ก.   แกว้ ถาด 

ข. ถาด กระบะทราย 

ค. กระบะทราย ชามเซรามิก 

ง. อ่างดินเผา ชามเซรามิก 

20.  การจัดสวนถาดแห้งเป็นการจําลองธรรมชาติมาจากบริเวณใด 

ก.  นํ้าตก 

ข.  เกาะแก่ง 

ค.  ป่าดงดิบ 

ง.  ทะเลทราย 
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แผนการจัดกิจกรรมท่ี 1 
กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกวใส 

เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  
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แผนการจัดกจิกรรมที ่1 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2555      ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1-6 

กจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส                      สําหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวทิยายน 

เร่ือง สวนในโลกใบเลก็                         เวลา 3 ช่ัวโมง 

                                       

1. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

√     รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์    √       อยูอ่ยา่งพอเพียง    

√      ซ่ือสัตยสุ์จริต          √ มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

√      มีวนิยั      √       รักความเป็นไทย    

            √     ใฝ่เรียนรู้        √       มีจิตสาธารณะ 

 

2. สมรรถนะสําคัญ 

√  ความสามารถในการส่ือสาร    

            √  ความสามารถในการคิด     

√          ความสามารถในการแกปั้ญหา    

√         ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ     

√         ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี   

 

3. สาระสําคัญ 

การย่อส่วนสวนธรรมชาติลงในภาชนะขนาดเล็ก เป็นการนําความรู้ด้านการเพาะปลูกไม้

ดอกไมป้ระดบัและทศันศิลป์มาผสมผสานกนั โดยใชจิ้นตนาการในการสร้างสรรค ์ออกแบบจดัเตรียม

พนัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์ และจดัตกแต่งสวนในรูปแบบใหม่ท่ีสวยงาม ซ่ึงอาจจาํลองแบบมาจากธรรมชาติ 

หรือยอ่ส่วนทิวทศัน์ธรรมชาติลงในภาชนะ 

4. วตัถุประสงค์ 

4.1 อธิบายความหมาย ความสาํคญัและประโยชน์ของการจดัสวนในภาชนะได ้

4.2   จาํแนกประเภทของการจดัสวนในภาชนะลงในสมุดทาํมือได ้

  4.3   เปรียบเทียบการจดัสวนในภาชนะและการจดัสวนหยอ่มได ้
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5.   สาระการเรียนรู้ 

     1)    ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัสวนในภาชนะ 

               (1)  ความหมาย 

       (2)  ประเภทของการจดัสวนในภาชนะ 

       (3)  รูปแบบของการจดัสวนในภาชนะ 

       (4)  การนาํสวนในภาชนะไปใชป้ระโยชน์ 

       (5)  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

      2)   หลกัการจดัสวนในภาชนะ 

      (1)  องคป์ระกอบศิลป์ในการอออกแบบจดัสวน 

      (2)  หลกัการออกแบบจดัสวน 

      (3)  ตวัอยา่งแบบแปลนสวน 

     3)  การคาํนวณตน้ทุน 

  

6.   ข้ันตอนการจัดกจิกรรม  

        ช่ัวโมงที ่1 

1. ครูแจง้วธีิการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 

2. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จาํนวน 30 ขอ้ เวลา 30 นาที 

3. ครูนาํสนทนาเก่ียวกบัประสบการณ์การจดัสวนในภาชนะท่ีนกัเรียนเคยพบหรือเคยจดั  

4.  ครูนาํภาพการจดัสวนในภาชนะลกัษณะต่าง ๆ มาใหน้กัเรียนพิจารณา  

3.  นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

      1) จาํเป็นหรือไม่ท่ีตอ้งศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวนในภาชนะก่อนลงมือจดั 

     2) นกัเรียนคิดวา่ควรศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวนในภาชนะเก่ียวกบัเร่ืองอะไรบา้ง  

     2) การจดัสวนในภาชนะท่ีครูนาํมาน้ีแตกต่างจากการปลูกพืชในกระถางอยา่งไร 

3.  นกัเรียนชมวีดีทศัน์ เร่ือง สวนในโลกใบเล็ก  แลว้ร่วมกนัสรุปความจาํเป็นในการศึกษา

ขอ้มูลพื้นฐานและความสาํคญัของการจดัสวนในภาชนะ 

ช่ัวโมงที ่2   

5. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน  แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน 

เลขานุการกลุ่ม   

6. นกัเรียนทุกคนรับเอกสารชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 1 สวนในโลกใบเล็ก  

ประธานกลุ่มอ่านคาํช้ีแจง แลว้ร่วมกนัศึกษาเน้ือหาในเอกสาร 
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7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมในบตัรกิจกรรมท่ี 1.1 

8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

9. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบตัรกิจกรรมท่ี 1.2  เร่ือง สมุดทาํมือ จบัสลากเลือกหวัขอ้และ

วางแผนคน้ควา้ขอ้มูลและรูปภาพสาํหรับทาํสมุดทาํมือในชัว่โมงต่อไป โดยครูมีอุปกรณ์การทาํให้ 

ช่ัวโมงที ่3 จัดกจิกรรมที่ห้อง E-Learning 

1. ครูนาํสนทนาเก่ียวกบัการทาํสมุดทาํมือ  

2. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน  ตามกลุ่มทาํงานเดิม 

3. นกัเรียนทุกกลุ่มรับเอกสารชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 1 สวนในโลกใบ

เล็ก  ประธานกลุ่มอ่านคาํช้ีแจงในบตัรกิจกรรมท่ี 1.2  แลว้ร่วมกนัวางแผนจดัทาํสมุดทาํมือ 

4. นกัเรียนใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้อง E-Learning สืบคน้ขอ้มูลการจดัในภาชนะใน

เวบ็ไซต ์www.สวนถาด.net แต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัสวนภาชนะแลว้สรุปขอ้มูลลงใน

สมุดทาํมือ และบนัทึกผลการดาํเนินงานในแบบบนัทึกกิจกรรม 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน กลุ่มละ 3 นาที โดยเปิดโอกาสให้

นกัเรียนคนอ่ืนใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

6. นกัเรียนประเมินคุณธรรม จริยธรรมการทาํงานดว้ยตวัเอง 

 

7. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

7.1  ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 1 เร่ือง สวนในโลกใบเล็ก 

7.2  วดีีทศัน์ เร่ือง สวนในโลกใบเล็ก 

7.3  บตัรกิจกรรมท่ี 1.1 

7.4  บตัรกิจกรรมท่ี 1.2 

7.5  แบบบนัทึกบตัรกิจกรรมท่ี 1.2   

7.6  ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสารบา้นและสวน วารสารไมป้ระดบั  

7.7  ส่ือโทรทศัน์ รายการเก่ียวกบัการจดัสวนในภาชนะ 

 7.8  ตวัอยา่งของจริง ไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัสวนในภาชนะ 

 7.9  www.สวนถาด.net 

 

 

 

 

http://www.สวนถาด.net/
http://www.สวนถาด.net/
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8.    การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 8.1 วธีิการประเมินผล 

  8.1.1  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

 8.1.2  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 1.1 

 8.1.3  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 1.2 

 8.2  เกณฑก์ารประเมิน 

  8.2.1  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น ความร่วมมือ 

ความรับผดิชอบ 

ความตรงต่อเวลา 

ความซ่ือสัตย ์

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

 

 8.2.2  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 1.1  

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น ความตั้งใจทาํกิจกรรม   

ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม  

ผลงานถูกตอ้ง สมบูรณ์  

ส่งงานตามกาํหนด 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

 

 8.2.3  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  1.2 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น มีความตั้งใจร่วมกิจกรรม 

ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม 

ผลงานประณีต  สวยงาม สมบูรณ์ 

ส่งงานตามกาํหนด 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกจิกรรม   

ช่ือกจิกรรม.................................................... 

คาํช้ีแจง:   1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบกบั 

เกณฑก์ารผา่น 

 

กลุ่ม

ที่ 

 

ช่ือ–นามสกลุ 

ผลการประเมิน 
คะแนน

เฉลีย่ 

ผลการ

ประเมิน 
ความร่วมมือ ความ

รับผิดชอบ 

ความตรงต่อ

เวลา 

ความซ่ือสตัย ์

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

ระดบัคุณภาพ 

 4  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 5 คร้ังข้ึนไป 

   3  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 4-5 คร้ัง  

 2  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 2-3 คร้ัง 

 1  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 1 คร้ังหรือไม่ปรากฏ  

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 
 

                            ลงช่ือ .................................................... ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิคุณภาพผลงาน   

ช่ือผลงาน.................................................... 

คาํช้ีแจง:    1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบกบั 

เกณฑก์ารผา่น 

 

กลุ่มที ่ ช่ือ–นามสกลุ รายการประเมนิ คะแนน 

รวม 

คะแนน 

เฉลีย่ 

ผลการ

ประเมนิ กิจกรรมท่ี 1.1 กิจกรรมท่ี 1.2 

4 3 2 1 4 3 2 1 8 4  

             

             

             

             

             

ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 1.1 พิจารณาจากมีความตั้งใจทาํกิจกรรม  ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม ผลงานถูกตอ้ง สมบูรณ์ ส่งงานตาม 

                        กาํหนด 

กิจกรรมท่ี 1.2 พิจารณาจากมีความตั้งใจร่วมกิจกรรม  การใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม  ผลงานประณีต สวยงาม สมบูรณ์ 

                        ส่งงานตามกาํหนด  

ระดบัคุณภาพ 

 4  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัดีมาก 

   3  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัดี  

 2  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัพอใช ้

 1  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัปรับปรุง  

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 

 

                            ลงช่ือ .................................................... ผูป้ระเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกวใส  
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แผนการจัดกจิกรรมที ่2 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2555       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1-6 

กจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส                     สําหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวทิยายน 

เร่ือง เรียนรู้ก่อนลงมอื                         เวลา 2 ช่ัวโมง 

                                       

1. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

√     รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์    √       อยูอ่ยา่งพอเพียง    

√      ซ่ือสัตยสุ์จริต          √ มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

√      มีวนิยั      √       รักความเป็นไทย    

            √     ใฝ่เรียนรู้        √       มีจิตสาธารณะ 

 

2. สมรรถนะสําคัญ 

√  ความสามารถในการส่ือสาร    

            √  ความสามารถในการคิด     

√          ความสามารถในการแกปั้ญหา    

√         ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ     

√         ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี   

 

3. สาระสําคัญ 

ความงามดา้นสรีรศาสตร์ของพืชพรรณ และวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะจะถูกนาํไป 

ใชใ้นการจดัสวนในภาชนะ ผูจ้ดัสวนตอ้งศึกษาคน้หาความงามดา้นสรีรศาสตร์ของพืชพรรณ และ

วสัดุอุปกรณ์ ความงามดา้นสรีรศาสตร์ของพืชพรรณ (physiology  of plants) ท่ีนาํมาใชใ้นการจดั

สวนในภาชนะ ไดแ้ก่ ความงามดา้นเส้น รูปทรง สี ผิวสัมผสัและพื้นท่ีวา่ง   จากนั้นจึงนาํเอาความงามมา

ใช้จดัสวน โดยอาศยัหลกัการออกแบบจดัสวนไดแ้ก่ เอกภาพ ความสมดุล ความกลมกลืน ความแตกต่าง 

จงัหวะ สัดส่วน และจุดเด่น 
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4. วตัถุประสงค์ 

4.1 อธิบายหลกัการและแนวคิดการออกแบบจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  4.2  จาํแนกประเภทพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  4.3  เลือกใชว้สัดุปลูกสาํหรับจดัสวนในภาชนะแต่ละประเภทไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

5.   สาระการเรียนรู้ 

1) แนวคิดการจดัสวนในภาชนะ 

(1)  ความงามดา้นสรีระของวสัดุอุปกรณ์ 

(2)  องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 

(3)  หลกัการออกแบบจดัสวน 

(4)  ตวัอยา่งการเขียนแบบแปลนสวน 

   2)   พนัธ์ุไม ้

            (1)  ไมใ้บ 

   (2)  ไมด้อก 

   (3)  ไมรู้ปทรง 

   (4)  ไมอ้วบนํ้า 

    3)   เคร่ืองปลูกและดินปลูก 

   (1)  สูตรดินปลูกไมด้อกและไมใ้บ 

   (2)  สูตรดินปลูกเฟิร์น 

   (3)  สูตรเคร่ืองปลูกแอฟริกนัไวโอเล็ต 

     (4)  สูตรดินปลูกไมอ้วบนํ้า 

    4)  ภาชนะสาํหรับจดั 

  

6.   ข้ันตอนการจัดกจิรรม 

ช่ัวโมงที ่4 

         1.  ครูแจง้วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมคาบเรียนน้ี 

 2.  ครูนาํสนทนาซกัถามเก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการจดัสวนในภาชนะ 

 3. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตามกลุ่มเดิม นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัศึกษา

หลกัการและแนวคิดการออกแบบจดัสวนในภาชนะ วสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัสวน

ในภาชนะในชุดกิจกรรมชุมนุมชุดท่ี 2 เร่ือง เรียนรู้ก่อนลงมือ  
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4.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัทาํกิจกรรมตามบตัรกิจกรรมท่ี 2.1  เร่ือง พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุ

ปลูก  

5.  ตรวจสอบคาํตอบกบับตัรเฉลยแลว้ร่วมกนัสรุปความรู้จากชุดกิจกรรมชุมนุม 

6.  ครูแนะนาํให้นกัเรียนศึกษาเพิ่มเติมใน www.สวนถาด.net 

ช่ัวโมงที ่5 

7.  ครูนาํสนทนาทบทวนหลกัการและแนวคิดการออกแบบจดัสวน 

8.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตามกลุ่มเดิม นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัสาํรวจพนัธ์ุ

ไมใ้นโรงเรียนแลว้ช่วยกนับอกช่ือพนัธ์ุไมท่ี้น่าจะนาํใชใ้นการจดัสวนในภาชนะใหม้ากท่ีสุด บนัทึก

ลงในบตัรกิจกรรม 

9.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น 

             10.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ืองหลกัการจดัสวนในภาชนะ และจาํแนกประเภท

ของวสัดุและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัสวนในภาชนะ แลว้บนัทึกลงในแบบบนัทึกกิจกรรม 

 11. ครูแนะนาํให้นกัเรียนศึกษาการเขียนแบบแปลนสวนเพิ่มเติมใน www.สวนถาด.net 

                                      

7.   ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

7.1  ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 2 เร่ือง เรียนรู้ก่อนลงมือ 

7.2  วดีีทศัน์ เร่ือง เรียนรู้ก่อนลงมือ 

7.3  บตัรกิจกรรมท่ี 2.1  

7.4  บตัรกิจกรรมท่ี 2.2 

7.5  ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสารบา้นและสวน วารสารไมป้ระดบั นิตยสาร My Home 

 7.6 สถานท่ี เช่น สวนในบริเวณโรงเรียน 

 7.7  www.สวนถาด.net 

8.    การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 8.1 วธีิการประเมินผล 

  8.1.1  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

 8.1.2  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 2.1 

 8.1.3  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 2.2 

 

 

 

http://www.สวนถาด.net/
http://www.สวนถาด.net/
http://www.สวนถาด.net/
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 8.2  เกณฑก์ารประเมิน 

  8.2.1  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น ความร่วมมือ 

ความรับผดิชอบ 

ความตรงต่อเวลา 

ความซ่ือสัตย ์

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

 

 8.2.2  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 2.1  

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น มีความตั้งใจร่วมกิจกรรม 

ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม 

ผลงานถูกตอ้ง สมบูรณ์ 

ส่งงานตามกาํหนด 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

 

 8.2.3  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  2.2 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น มีความตั้งใจร่วมกิจกรรม 

ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม 

ผลงานถูกตอ้ง สมบูรณ์ 

ส่งงานตามกาํหนด 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกจิกรรม   

ช่ือกจิกรรม.................................................... 

คาํช้ีแจง:   1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบกบั 

เกณฑก์ารผา่น 

 

กลุ่ม

ที่ 

 

ช่ือ–นามสกลุ 

ผลการประเมิน 
คะแนน

เฉลีย่ 

ผลการ

ประเมิน 
ความร่วมมือ ความ

รับผิดชอบ 

ความตรงต่อ

เวลา 

ความซ่ือสตัย ์

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

ระดบัคุณภาพ 

 4  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 5 คร้ังข้ึนไป 

   3  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 4-5 คร้ัง  

 2  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 2-3 คร้ัง 

 1  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 1 คร้ังหรือไม่ปรากฏ  

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 
 

                            ลงช่ือ .................................................... ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิคุณภาพผลงาน   

ช่ือผลงาน.................................................... 

คาํช้ีแจง:   1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบกบั 

เกณฑก์ารผา่น 

 

กลุ่มที ่ ช่ือ–นามสกลุ รายการประเมนิ คะแนน 

รวม 

คะแนน 

เฉลีย่ 

ผลการ

ประเมนิ กิจกรรมท่ี 2.1 กิจกรรมท่ี 2.2 

4 3 2 1 4 3 2 1 8 4  

             

             

             

             

             

             

ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 2.1 พิจารณาจากมีความตั้งใจทาํกิจกรรม ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม ผลงานถูกตอ้ง สมบูรณ์  

                ส่งงานตามกาํหนด 

กิจกรรมท่ี 2.2 พิจารณาจากมีความตั้งใจร่วมกิจกรรม  การใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม  ผลงานประณีต  

                สวยงาม สมบูรณ์ ส่งงานตามกาํหนด  

ระดบัคุณภาพ 

 4  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 5 คร้ังข้ึนไป 

   3  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 4-5 คร้ัง  

 2  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 2-3 คร้ัง 

 1  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 1 คร้ังหรือไม่ปรากฏ  

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 
                            ลงช่ือ .................................................... ผูป้ระเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกวใส  
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แผนการจัดกจิกรรมที ่3 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2555         ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1-6 

กจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส                      สําหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวทิยายน 

เร่ือง ทรายสีในแก้วใส                           เวลา 3 ช่ัวโมง 

                                       

1. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

√     รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์    √       อยูอ่ยา่งพอเพียง    

√      ซ่ือสัตยสุ์จริต          √ มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

√      มีวนิยั      √       รักความเป็นไทย    

            √     ใฝ่เรียนรู้        √       มีจิตสาธารณะ 

 

2. สมรรถนะสําคัญ 

√  ความสามารถในการส่ือสาร    

            √  ความสามารถในการคิด     

√          ความสามารถในการแกปั้ญหา    

√         ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ     

√         ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี   

 

3. สาระสําคัญ 

       การจดัสวนแกว้ เป็นกิจกรรมท่ีเป็นศาสตร์ ศิลป์และงานฝีมือ ท่ีเก่ียวกบัการปลูกและดูแล

พืชในภาชนะโปร่งใสมีเน้ือท่ีจาํกดั  ในการจดัสวนดว้ยอาศยัการฝึกฝนการใชสี้สัน รูปทรง และการ

จดักลุ่มตน้ไม ้ รวมถึงการใชภ้าชนะท่ีมีรูปร่าง ขนาด ให้เหมาะกบัรูปแบบของพนัธ์ุไมห้รือลกัษณะ

ของการจดักลุ่ม ศิลปะความพอเหมาะพอดีและมีจุดเด่นในการจดัสวน 

 

4.    วตัถุประสงค์ 

วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผน และปฏิบติังานจดัสวนแกว้ โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5.   สาระการเรียนรู้ 

      5.1  การวางแผนจดัสวนแกว้ 

      5.2  การออกแบบจดัสวนแกว้ 

      5.3  การปฏิบติังานจดัสวนแกว้ 

      5.4  การประเมินผลการจดัสวนแกว้ 

 

6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้  

ช่ัวโมงที ่6 

              6.1  ครูนาํสนทนาซกัถามเก่ียวกบัประสบการณ์ในการจดัสวนแกว้ 

 6.2 ครูอธิบายหลกัการจดัสวนแกว้ใหน้กัเรียนฟังและชมการสาธิตการจดัสวนแกว้ 

 6.3 นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัศึกษาขอ้มูลการจดัสวน

แกว้จากชุดกิจกรรมชุมนุมชุดท่ี 3 เร่ือง ทรายสีในแกว้ใส  

6.4  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัทาํกิจกรรมตามบตัรกิจกรรมท่ี 3.1  เร่ือง การวางแผนจดั

สวนแกว้ 

6.5  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอแผนการจดัสวนแกว้หนา้ชั้นเรียน กลุ่มละประมาณ 2 นาที 

ช่ัวโมงที ่7 

6.6  ครูนาํสนทนาทบทวนหลกัการและแนวคิดการออกแบบจดัสวน 

6.7  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัออกแบบและเขียน

แบบแปลนจดัสวนแกว้ โดยใชอุ้ปกรณ์ทรายสี และแกว้ท่ีครูเตรียมไวใ้ห้ ตามบตัรกิจกรรมท่ี 3.2 

6.8  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือการเขียนแบบแปลนสวนแกว้ และเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้หาไดใ้น

โรงเรียน (เรือนเพาะชาํ) 

6.9  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น 

6.10  ครูแนะนาํให้นกัเรียนศึกษาเพิ่มเติมใน www.สวนถาด.net และเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใน

การจดัสวนแกว้มาใหพ้ร้อมในชัว่โมงต่อไป 

        ช่ัวโมงที ่8  

6.11  ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนแกว้ท่ีนกัเรียนเตรียมมา  

6.12   นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัจดัสวนแกว้ตามแบบแปลนท่ีเขียนไวใ้นคาบท่ีแลว้ 

6.13  นกัเรียนแต่ละกลุ่มประเมินช้ินงานของตวัเองและกลุ่มอ่ืน 

 

 

http://www.สวนถาด.net/
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7.   ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

7.1  ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 3 เร่ือง ทรายสีในแกว้ใส 

7.2  บตัรกิจกรรมท่ี 3.1  

7.3  บตัรกิจกรรมท่ี 3.2 

7.4  บตัรกิจกรรมท่ี 3.3 

7.4   ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสารบา้นและสวน วารสารไมป้ระดบั นิตยสาร My Home  

7.5 www.สวนถาด.net 

 

8.    การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 8.1 วธีิการประเมินผล 

  8.1.1  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

 8.1.2  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  3.1 

 8.1.3  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  3.2 

 8.1.4  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  3.3 

 8.2  เกณฑก์ารประเมิน 

   8.2.1  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น ความร่วมมือ 

ความรับผดิชอบ 

ความตรงต่อเวลา 

ความซ่ือสัตย ์

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

 

8.2.2    ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  3.1 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น การวางแผนการทาํงาน  

ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม 

ผลงานถูกตอ้งสมบูรณ์ 

การนาํเสนอผลงาน 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

http://www.สวนถาด.net/
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 8.2.3  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  3.2 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น ใชส้ัญลกัษณ์ไดถู้กตอ้ง 

ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ 

ผลงานถูกตอ้งสมบูรณ์  

การนาํเสนอผลงาน 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

 

 8.2.4  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  3.3 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น การจดัองคป์ระกอบสวน 

ความประณีตสวยงาม 

ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ 

การเลือกใชพ้นัธ์ุไมว้สัดุอุปกรณ์ 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกจิกรรม   

ช่ือกจิกรรม.................................................... 

คําช้ีแจง:  1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบ

กบัเกณฑก์ารผา่น 

 

กลุ่ม

ที่ 

 

ช่ือ–นามสกลุ 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ความร่วมมือ ความ

รับผิดชอบ 

ความตรงต่อ

เวลา 

ความซ่ือสตัย ์

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

ระดบัคุณภาพ 

 4  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 5 คร้ังข้ึนไป 

   3  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 4-5 คร้ัง  

 2  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 2-3 คร้ัง 

 1  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 1 คร้ังหรือไม่ปรากฏ  

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 2 คะแนน 
                            ลงช่ือ .................................................... ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิคุณภาพผลงาน   

ช่ือผลงาน.................................................... 

คําช้ีแจง:  1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบ

กบัเกณฑก์ารผา่น 

 

 

กลุ่มที ่

 

ช่ือ–นามสกลุ 

รายการประเมนิ  

คะแนน 

รวม 

กิจกรรมท่ี 3.1 

การวางแผน 

กิจกรรมท่ี 3.2 

การออกแบบ 

กิจกรรมท่ี 3.3 

การปฏิบติั 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 

               

               

               

               

  ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 3.1 พิจารณาจากการวางแผนการทาํงาน ความร่วมมือกบักลุ่ม ความสมบูรณ์ของผลงานและการนาํเสนอ 

                        ผลงาน 

กิจกรรมท่ี 3.2 พิจารณาจากการใชส้ญัลกัษณ์ หลกัการออกแบบ ความสมบูรณ์ของผลงานและการนาํเสนอผลงาน 

กิจกรรมท่ี 3.3 พิจารณาจากการจดัองคป์ระกอบ ความประณีตสวยงาม ความถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ  

                       การเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์ 

ระดบัคุณภาพ 

 4  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 5 คร้ังข้ึนไป 

   3  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 4-5 คร้ัง  

 2  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 2-3 คร้ัง 

 1  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 1 คร้ังหรือไม่ปรากฏ  

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 2 คะแนน 
                            ลงช่ือ .................................................... ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิความคดิสร้างสรรค์ 

กจิกรรม...........................................................  

คําช้ีแจง:  1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบ

กบัเกณฑก์ารผา่น 

 

กลุ่มท่ี พฤติกรรม 

 

ความคิดสร้างสรรค ์ คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

ร้อยละ 

ความคิดริเร่ิม ความคิด

คล่องแคล่ว 

ความคิด

ยดืหยุน่ 

ความประณีต

ละเอียดลออ 

 ช่ือ-สกลุ      คะแนน 4 4 4 4 16 4  

         

         

         

         

         

 

เกณฑ์การประเมิน แยกตามลักษณะการคิดแบบอเนกนัย ดังนี้ 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality)  

4 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดโ้ดยไม่ตอ้งรับการ 

                 ช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดม้ากและตอ้งการ 

                 ความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บ 

                 ความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดน้อ้ยมาก ตอ้งการ 

                               ความช่วยเหลือจากครูตลอดเวลา 
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2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  

4 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                 โดยไม่ตอ้งรับการช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                 ได ้และตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                ไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                             ไดโ้ดยครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือตลอดเวลา 

3. ความคิดยดืหยุ่น (Originality)  

 4 หมายถึง ความสามารถในการดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนใน 

                              ภาชนะตามแบบแปลนไดโ้ดยไม่ตอ้งรับการช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง ดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน 

               ไดม้ากและตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง ดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน  

                 ไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน 

                               ไดโ้ดยครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือตลอดเวลา 

4. ความคิดละเอยีดลออ (Elaboration)  

 4 หมายถึง ความสามารถในการจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งละเอียดประณีตโดยไม่ตอ้งรับ 

                                การช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง ความสามารถจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งละเอียดประณีตมากและตอ้งการความ 

                  ช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง ความสามารถจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งละเอียดประณีตแต่ตอ้งไดรั้บความ 

                  ช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ความสามารถจดัสวนในภาชนะไดบ้า้ง โดยครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือตลอดเวลา                               
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดร้ะดบัคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 
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การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 

คําช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมิน พฤติกรรมการแสดงออก คะแนน 

3 2 1 

1. ความประณีต 

  

1. ทาํงานดว้ยความประณีต    

2. มีความละเอียดลออขณะปฏิบติังาน    

2. เจตคตทิีด่ต่ีอการ 

   จดัสวนในภาชนะ 

 

1. มีความสนใจ เอาใจใส่ และเตม็ใจจดัสวนในภาชนะ    

2. จดัสวนในภาชนะอยา่งมีความสุข    

3. เห็นประโยชน์ของการจดัสวนในภาชนะ      

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน ขยนั และอดทน    

3. ความรับผดิชอบ 1. ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย    

2. พยายามทาํงานใหเ้สร็จตามกาํหนด    

3. ส่งงานตรงเวลา    

4. ความสะอาด 

 

1. ทาํความสะอาดสถานท่ีท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน    

2. ทาํความสะอาดเคร่ืองมือทาํงานทุกคร้ังหลงัการใชง้าน    

5. ความรอบคอบ 

 

1. ทาํงานดว้ยความระมดัระวงั และหาวธีิป้องกนัอนัตราย   

จากการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือ 

   

2. ตรวจสอบรายละเอียดของงานท่ีทาํ    

3. ตรวจสอบผลงานท่ีทาํเสร็จแลว้    

6. ความอดทน    ทาํงานในขั้นตอนการทาํงานท่ียากเพ่ือใหง้านเสร็จสมบูรณ์    

   

 
 
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดับคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช 

1 
ควรปรับปรุง 

 
 
 

 
 

คะแนนรวม 

ระดบัคุณภาพเฉลีย่ 

หมายเหตุ  การหาระดบัคุณภาพเฉล่ีย 
หาไดจ้ากการนาํคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละ

ช่วงมารวมกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้  

จากนั้นนาํระดบัคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกบั

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการ

ประเมิน      ดีมาก, ดี                พอใช ้                 ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ) 

คะแนนทีไ่ด้ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกวใส  
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แผนการจัดกจิกรรมที ่4 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2555         ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1-6 

กจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส                      สําหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวทิยายน 

เร่ือง สวนสวยในแก้วใส               เวลา 3 ช่ัวโมง 

                                       

1. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

√     รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์    √       อยูอ่ยา่งพอเพียง    

√      ซ่ือสัตยสุ์จริต          √ มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

√      มีวนิยั      √       รักความเป็นไทย    

            √     ใฝ่เรียนรู้        √       มีจิตสาธารณะ 

 

2. สมรรถนะสําคัญ 

√  ความสามารถในการส่ือสาร    

            √  ความสามารถในการคิด     

√          ความสามารถในการแกปั้ญหา    

√         ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ     

√         ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี   

 

3. สาระสําคัญ 

         การจดัสวนขวด เป็นกิจกรรมท่ีเป็นศาสตร์ ศิลป์และงานฝีมือ ท่ีเก่ียวกบัการปลูกและดูแล

พืชในภาชนะโปร่งใสมีเน้ือท่ีจาํกดั อาจจะเป็นแบบปิดหรือเปิดฝาก็ได ้ในการจดัสวนดว้ยอาศยัการ

ฝึกฝนการใชสี้สัน รูปทรง และการจดักลุ่มตน้ไม ้ รวมถึงการใชภ้าชนะท่ีมีรูปร่าง ขนาด ใหเ้หมาะ

กบัรูปแบบของพนัธ์ุไมห้รือลกัษณะของการจดักลุ่ม ศิลปะความพอเหมาะพอดีและมีจุดเด่นในการ

จดัสวน 

 

4.  วตัถุประสงค์ 

วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผน และปฏิบติังานจดัสวนในขวดแกว้ โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5.   สาระการเรียนรู้ 

      5.1  การวางแผนจดัสวนขวด 

     5.2  การออกแบบจดัสวนขวด 

     5.3  การปฏิบติังานจดัสวนขวด 

     5.4  การประเมินผลการจดัสวนขวด 

 

6.   ข้ันตอนการจัดกจิกรรม  

ช่ัวโมงที ่6 

         6.1  ครูนาํสนทนาซกัถามเก่ียวกบัประสบการณ์ในการจดัสวนขวด 

 6.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการ

จดัสวนขวดจากชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 4 เร่ือง สวนสวยในแกว้ใส   

6.3  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัทาํกิจกรรมตามบตัรกิจกรรมท่ี 4.1  เร่ือง การวางแผนจดั

สวนขวด 

6.4  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอแผนการจดัสวนขวดหนา้ชั้นเรียน กลุ่มละประมาณ 2 นาที  

6.7  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปแผนการจดัสวนขวด  โดยครูแนะนาํให้นกัเรียนศึกษา

เพิ่มเติมในเวบ็ไซต ์www.สวนถาด.net   

6.6  มอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มจดัหาขวดและพนัธ์ุไมม้าจากบา้นในชัว่โมงต่อไป 

อยา่งนอ้ยกลุ่มละ 1 ขวด 

ช่ัวโมงที ่7 

6.7  ครูนาํสนทนาทบทวนหลกัการและแนวคิดการออกแบบจดัสวน 

6.8  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตามกลุ่มเดิม ครูแจกเอกสารชุดกิจกรรมชุมนุมชุดท่ี 4 

เร่ือง สวนสวยในแกว้ใสใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเน้ือหาแลว้ร่วมมือกนัออกแบบและเขียนแบบ

แปลนจดัสวนขวด ตามบตัรกิจกรรมท่ี 4.2 

6.9  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือการเขียนแบบแปลนสวนขวด และเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้หาไดใ้น

โรงเรียน (เรือนเพาะชาํ) 

6.10  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น 

6.11  ครูแนะนาํให้นกัเรียนเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการจดัสวนขวดมาใหพ้ร้อมในชัว่โมง

ต่อไป 

 

 

http://www.สวนถาด.net/
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        ช่ัวโมงที ่8  

6.12  ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนขวดท่ีนกัเรียน 

เตรียมมา 

6.13  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัจดัสวนขวดตามแบบ 

6.14  นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกนาํมาเสนอผลการจดัสวนขวดใหเ้พื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ ฟัง 

6.15  ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัสวนขวด 

             6.16  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัหลกัการจดัสวนขวด   

 

7.   ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

7.1  วดีีทศัน์ เร่ือง การจดัสวนขวด 

7.2  ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 4 เร่ือง สวนสวยในแกว้ใส 

7.3  บตัรกิจกรรมท่ี 4.1  

 7.4 บตัรกิจกรรมท่ี 4.2 

7.5  บตัรกิจกรรมท่ี 4.3 

7.6   ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสารบา้นและสวน วารสารไมป้ระดบั นิตยสาร  

My Home  

7.7  www.สวนถาด.net 

 

8.    การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 8.1 วธีิการประเมินผล 

  8.1.1  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

 8.1.2  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 4.1 

 8.1.3  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 4.2 

 8.1.4  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 4.3 

 8.2  เกณฑก์ารประเมิน 

   8.2.1  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น ความร่วมมือ  ความรับผดิชอบ  ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย ์

ไม่ผา่น ไม่ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มหรือขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 

http://www.สวนถาด.net/
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 8.2.2   ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  4.1 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น การวางแผนการทาํงาน  

ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม 

ผลงานถูกตอ้งสมบูรณ์ 

การนาํเสนอผลงาน 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

 

 8.2.3  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  4.2 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น ใชส้ัญลกัษณ์ไดถู้กตอ้ง 

ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ 

ผลงานถูกตอ้งสมบูรณ์  

การนาํเสนอผลงาน 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

 

 8.2.4  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  4.3 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น การจดัองคป์ระกอบสวน 

ความประณีตสวยงาม 

ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ 

การเลือกใชพ้นัธ์ุไมว้สัดุอุปกรณ์ 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกจิกรรม   

ช่ือกจิกรรม.................................................... 

คําช้ีแจง  จงทําเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องพฤตกิรรมที่สังเกตได้ 

 

กลุ่ม

ที่ 

 

ช่ือ–นามสกลุ 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ความร่วมมือ ความ

รับผิดชอบ 

ความตรงต่อ

เวลา 

ความซ่ือสตัย ์

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

ระดับคุณภาพ 

 4  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 5 คร้ังข้ึนไป 

   3  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 4-5 คร้ัง  

 2  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 2-3 คร้ัง 

 1  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 1 คร้ังหรือไม่ปรากฏ  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 
 

                            ลงช่ือ .................................................... ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิคุณภาพผลงาน   

ช่ือผลงาน.................................................... 

คําช้ีแจง:  1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบ

กบัเกณฑก์ารผา่น 

 

 

กลุ่มที ่

 

ช่ือ–นามสกลุ 

รายการประเมนิ  

คะแนน 

รวม 

กิจกรรมท่ี 4.1 

การวางแผน 

กิจกรรมท่ี 4.2 

การออกแบบ 

กิจกรรมท่ี 4.3 

การปฏิบติั 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 

               

               

               

               

  ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 4.1 พิจารณาจากการวางแผนการทาํงาน ความร่วมมือกบักลุ่ม ความสมบูรณ์ของผลงานและการนาํเสนอ 

                        ผลงาน 

กิจกรรมท่ี 4.2 พิจารณาจากการใชส้ญัลกัษณ์ หลกัการออกแบบ ความสมบูรณ์ของผลงานและการนาํเสนอผลงาน 

กิจกรรมท่ี 4.3 พิจารณาจากการจดัองคป์ระกอบ ความประณีตสวยงาม ความถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ  

                       การเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์ 

ระดบัคุณภาพ 

 4  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัดีมาก 

   3  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัดี  

 2  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัพอใช ้

 1  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัปรับปรุง  

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 

                                                              ลงช่ือ ................................................................. ผูป้ระเมิน  
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แบบประเมินความคดิสร้างสรรค์ 

กจิกรรม...........................................................  

คําช้ีแจง:  1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบ

กบัเกณฑก์ารผา่น 

 

กลุ่มท่ี พฤติกรรม 

 

ความคิดสร้างสรรค ์ คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

ร้อยละ 

ความคิดริเร่ิม ความคิด

คล่องแคล่ว 

ความคิด

ยดืหยุน่ 

ความประณีต

ละเอียดลออ 

 ช่ือ-สกลุ      คะแนน 4 4 4 4 16 4  

         

         

         

         

         

 

เกณฑ์การประเมิน แยกตามลักษณะการคิดแบบอเนกนัย ดังนี้ 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality)  

4 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดโ้ดยไม่ตอ้งรับการ 

                 ช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดม้ากและตอ้งการ 

                 ความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บ 

                 ความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดน้อ้ยมาก ตอ้งการ 

                               ความช่วยเหลือจากครูตลอดเวลา 
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2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  

4 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                 โดยไม่ตอ้งรับการช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                 ได ้และตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                ไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                             ไดโ้ดยครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือตลอดเวลา 

3. ความคิดยดืหยุ่น (Originality)  

 4 หมายถึง ความสามารถในการดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนใน 

                              ภาชนะตามแบบแปลนไดโ้ดยไม่ตอ้งรับการช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง ดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน 

               ไดม้ากและตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง ดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน  

                 ไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน 

                               ไดโ้ดยครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือตลอดเวลา 

4. ความคิดละเอยีดลออ (Elaboration)  

 4 หมายถึง ความสามารถในการจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งละเอียดประณีตโดยไม่ตอ้งรับ 

                                การช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง ความสามารถจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งละเอียดประณีตมากและตอ้งการความ 

                  ช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง ความสามารถจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งละเอียดประณีตแต่ตอ้งไดรั้บความ 

                  ช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ความสามารถจดัสวนในภาชนะไดบ้า้ง โดยครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ 

                              ตลอดเวลา 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบันอ้ย 

 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดร้ะดบัคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 
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การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 

คําช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมิน พฤติกรรมการแสดงออก คะแนน 

3 2 1 

1. ความประณีต 

  

1. ทาํงานดว้ยความประณีต    

2. มีความละเอียดลออขณะปฏิบติังาน    

2. เจตคตทิีด่ต่ีอการ 

   จดัสวนในภาชนะ 

 

1. มีความสนใจ เอาใจใส่ และเตม็ใจจดัสวนในภาชนะ    

2. จดัสวนในภาชนะอยา่งมีความสุข    

3. เห็นประโยชน์ของการจดัสวนในภาชนะ      

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน ขยนั และอดทน    

3. ความรับผดิชอบ 1. ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย    

2. พยายามทาํงานใหเ้สร็จตามกาํหนด    

3. ส่งงานตรงเวลา    

4. ความสะอาด 

 

1. ทาํความสะอาดสถานท่ีท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน    

2. ทาํความสะอาดเคร่ืองมือทาํงานทุกคร้ังหลงัการใชง้าน    

5. ความรอบคอบ 

 

1. ทาํงานดว้ยความระมดัระวงั และหาวธีิป้องกนัอนัตราย   

จากการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือ 

   

2. ตรวจสอบรายละเอียดของงานท่ีทาํ    

3. ตรวจสอบผลงานท่ีทาํเสร็จแลว้    

6. ความอดทน    ทาํงานในขั้นตอนการทาํงานท่ียากเพ่ือใหง้านเสร็จสมบูรณ์    

   

 
 
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดับคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช 

1 
ควรปรับปรุง 

 
 
 

 
 

คะแนนรวม 

ระดบัคุณภาพเฉลีย่ 

หมายเหตุ  การหาระดบัคุณภาพเฉล่ีย 
หาไดจ้ากการนาํคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละ

ช่วงมารวมกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้  

จากนั้นนาํระดบัคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกบั

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการ

ประเมิน      ดีมาก, ดี                พอใช ้                 ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ) 

คะแนนทีไ่ด้ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกวใส  
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แผนการจัดกจิกรรมที ่5 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2555         ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1-6 

กจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส                      สําหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวทิยายน 

เร่ือง ย่อส่วนสวนช้ืน                           เวลา 3 ช่ัวโมง 

                                       

1. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

√     รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์    √       อยูอ่ยา่งพอเพียง    

√      ซ่ือสัตยสุ์จริต          √ มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

√      มีวนิยั      √       รักความเป็นไทย    

            √     ใฝ่เรียนรู้        √       มีจิตสาธารณะ 

 

2. สมรรถนะสําคัญ 

√  ความสามารถในการส่ือสาร    

            √  ความสามารถในการคิด     

√          ความสามารถในการแกปั้ญหา    

√         ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ     

√         ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี   

 

3. สาระสําคัญ 

         การจดัสวนถาดช้ืน เป็นกิจกรรมท่ีเป็นศาสตร์ ศิลป์และงานฝีมือ ท่ีเก่ียวกบัการปลูกและ 

ดูแลพืชในถาดหรือจานรองกระถางมีเน้ือท่ีจาํกดั  ในการจดัสวนดว้ยอาศยัการฝึกฝนการใชสี้สัน 

รูปทรง และการจดักลุ่มตน้ไม ้ รวมถึงการใชภ้าชนะท่ีมีรูปร่าง ขนาด ให้เหมาะกบัรูปแบบของ

พนัธ์ุไมห้รือลกัษณะของการจดักลุ่ม ศิลปะความพอเหมาะพอดีและมีจุดเด่นในการจดัสวน 

 

4.  วตัถุประสงค์ 

 วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผน และปฏิบติังาน จดัสวนถาดช้ืน โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5.   สาระการเรียนรู้ 

     5.1  การวางแผนจดัสวนถาดช้ืน 

     5.2  การออกแบบจดัสวนถาดช้ืน 

     5.3  การปฏิบติังานจดัสวนถาดช้ืน 

     5.4  การประเมินผลการจดัสวนถาดช้ืน 

 

6.   ข้ันตอนการจัดกจิกรรม  

ช่ัวโมงที ่6 (จัดกจิกรรมในห้อง E-Learing) 

         6.1  ครูนาํสนทนาซกัถามเก่ียวกบัประสบการณ์ในการจดัสวนขถาดแบบช้ืน 

 6.2  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการ

จดัสวนถาดแบบช้ืนจากชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 5 เร่ือง ยอ่ส่วนสวนช้ืน   

6.3  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัทาํกิจกรรมตามบตัรกิจกรรมท่ี 5.1  เร่ือง การวางแผนจดั

สวนถาดช้ืน 

6.4  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอแผนการจดัสวนถาดแบบช้ืนหนา้ชั้นเรียน กลุ่มละประมาณ 

2 นาที  

6.7  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปแผนการจดัสวนถาดแบบช้ืน  โดยครูแนะนาํให้นกัเรียน

ศึกษาเพิ่มเติมในเวบ็ไซต ์www.สวนถาด.net   

6.6  มอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มจดัหาวสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุไมม้าจากบา้นในชัว่โมง

ต่อไป อยา่งนอ้ยกลุ่มละ 1 ชุด 

ช่ัวโมงที ่7 

6.6  ครูนาํสนทนาทบทวนหลกัการและแนวคิดการออกแบบจดัสวน 

6.7  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คนตามกลุ่มเดิม นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัออกแบบ

และเขียนแบบแปลนจดัสวนถาดช้ืน โดยใชอุ้ปกรณ์การเขียนแบบท่ีครูเตรียมไวใ้ห้ ตามบตัรกิจกรรม

ท่ี 5.2 

6.8  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือการเขียนแบบแปลนสวนถาดช้ืน และเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้หาได้

ในโรงเรียน (เรือนเพาะชาํ) 

6.9  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น 

6.10 ครูแนะนาํให้นกัเรียนเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการจดัสวนถาดช้ืนมาใหพ้ร้อมในชัว่โมง

ต่อไป 

 

http://www.สวนถาด.net/
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        ช่ัวโมงที ่8  

6.11  ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนถาดช้ืนท่ีนกัเรียนเตรียมมา 

6.12  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัจดัสวนถาดช้ืนตามแบบ 

6.13  นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกนาํมาเสนอผลการจดัสวนถาดช้ืนใหเ้พื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ ฟัง 

6.14  ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัสวนถาดช้ืน 

        6.15  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัหลกัการจดัสวนขวด   

                                                                                                  

7.   ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

7.1  ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 5 เร่ือง ยอ่ส่วนสวนช้ืน 

7.2  บตัรกิจกรรมท่ี 5.1  

7.3  บตัรกิจกรรมท่ี 5.2 

7.4  บตัรกิจกรรมท่ี 5.3 

7.5  ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสารบา้นและสวน วารสารไมป้ระดบั นิตยสาร My Home  

7.6   www.สวนถาด.net    

7.7 www.kruaree.in.th 

 

8.    การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 8.1 วธีิการประเมินผล 

  8.1.1  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

 8.1.2  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 5.1 

 8.1.3  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 5.2 

 81.4  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 5.3 

 4.2  เกณฑก์ารประเมิน 

   4.2.1  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น ความร่วมมือ  ความรับผดิชอบ  ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย ์

ไม่ผา่น ไม่ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มหรือขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
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8.2.2 ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  5.1 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น การวางแผนการทาํงาน  

ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม 

ผลงานถูกตอ้งสมบูรณ์ 

การนาํเสนอผลงาน 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

 

 8.2.3  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  5.2 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น ใชส้ัญลกัษณ์ไดถู้กตอ้ง 

ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ 

ผลงานถูกตอ้งสมบูรณ์  

การนาํเสนอผลงาน 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

 

 8.2.4  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี  5.3 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น การจดัองคป์ระกอบสวน 

ความประณีตสวยงาม 

ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ 

การเลือกใชพ้นัธ์ุไมว้สัดุอุปกรณ์ 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกจิกรรม   

ช่ือกจิกรรม.................................................... 

คําช้ีแจง  จงทําเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องพฤตกิรรมที่สังเกตได้ 

 

กลุ่ม

ที่ 

 

ช่ือ–นามสกลุ 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ความร่วมมือ ความ

รับผิดชอบ 

ความตรงต่อ

เวลา 

ความซ่ือสตัย ์

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

ระดบัคุณภาพ 

 4  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 5 คร้ังข้ึนไป 

   3  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 4-5 คร้ัง  

 2  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 2-3 คร้ัง 

 1  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 1 คร้ังหรือไม่ปรากฏ  

เกณฑก์ารประเมินผลรวม 

 10-12  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดีมาก 

 7-9      คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัดี 

 4-6      คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบัปานกลาง 

 1-3      คะแนน  หมายถึง  มีระดบัพฤติกรรมการเขา้ร่วมในระดบันอ้ย 

 

                            ลงช่ือ .................................................... ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิคุณภาพผลงาน   

ช่ือผลงาน.................................................... 

คําช้ีแจง:  1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบ

กบัเกณฑก์ารผา่น 

 

 

กลุ่มที ่

 

ช่ือ–นามสกลุ 

รายการประเมนิ  

คะแนน 

รวม 

กิจกรรมท่ี 5.1 

การวางแผน 

กิจกรรมท่ี 5.2 

การออกแบบ 

กิจกรรมท่ี 5.3 

การปฏิบติั 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 

               

               

               

   

ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 5.1 พิจารณาจากการวางแผนการทาํงาน ความร่วมมือกบักลุ่ม ความสมบูรณ์ของผลงานและการนาํเสนอ 

                ผลงาน 

กิจกรรมท่ี 5.2 พิจารณาจากการใชส้ญัลกัษณ์ หลกัการออกแบบ ความสมบูรณ์ของผลงานและการนาํเสนอผลงาน 

กิจกรรมท่ี 5.3 พิจารณาจากการจดัองคป์ระกอบ ความประณีตสวยงาม ความถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ  

                การเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์ 

ระดบัคุณภาพ 

 4  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัดีมาก 

   3  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัดี  

 2  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัพอใช ้

 1  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัปรับปรุง  

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 

                            ลงช่ือ ................................................................. ผูป้ระเมิน  
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แบบประเมนิความคดิสร้างสรรค์ 

กจิกรรม...........................................................  

คําช้ีแจง:  1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบ

กบัเกณฑก์ารผา่น 

 

กลุ่มท่ี พฤติกรรม 

 

ความคิดสร้างสรรค ์ คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

ร้อยละ 

ความคิดริเร่ิม ความคิด

คล่องแคล่ว 

ความคิด

ยดืหยุน่ 

ความประณีต

ละเอียดลออ 

 ช่ือ-สกลุ      คะแนน 4 4 4 4 16 4  

         

         

         

         

         

 

เกณฑ์การประเมิน แยกตามลักษณะการคิดแบบอเนกนัย ดังนี้ 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality)  

4 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดโ้ดยไม่ตอ้งรับการ 

                 ช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดม้ากและตอ้งการ 

                 ความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บ 

                 ความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดน้อ้ยมาก ตอ้งการ 

                               ความช่วยเหลือจากครูตลอดเวลา 
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2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  

4 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                 โดยไม่ตอ้งรับการช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                 ได ้และตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                ไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                             ไดโ้ดยครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือตลอดเวลา 

3. ความคิดยดืหยุ่น (Originality)  

 4 หมายถึง ความสามารถในการดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนใน 

                              ภาชนะตามแบบแปลนไดโ้ดยไม่ตอ้งรับการช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง ดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน 

               ไดม้ากและตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง ดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน  

                 ไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน 

                               ไดโ้ดยครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือตลอดเวลา 

4. ความคิดละเอยีดลออ (Elaboration)  

 4 หมายถึง ความสามารถในการจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งละเอียดประณีตโดยไม่ตอ้งรับ 

                                การช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง ความสามารถจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งละเอียดประณีตมากและตอ้งการความ 

                  ช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง ความสามารถจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งละเอียดประณีตแต่ตอ้งไดรั้บความ 

                  ช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ความสามารถจดัสวนในภาชนะไดบ้า้ง โดยครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ 

                              ตลอดเวลา 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบันอ้ย 

 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดร้ะดบัคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 
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การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 

คําช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมิน พฤติกรรมการแสดงออก คะแนน 

3 2 1 

1. ความประณีต 

  

1. ทาํงานดว้ยความประณีต    

2. มีความละเอียดลออขณะปฏิบติังาน    

2. เจตคตทิีด่ต่ีอการ 

   จดัสวนในภาชนะ 

 

1. มีความสนใจ เอาใจใส่ และเตม็ใจจดัสวนในภาชนะ    

2. จดัสวนในภาชนะอยา่งมีความสุข    

3. เห็นประโยชน์ของการจดัสวนในภาชนะ      

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน ขยนั และอดทน    

3. ความรับผดิชอบ 1. ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย    

2. พยายามทาํงานใหเ้สร็จตามกาํหนด    

3. ส่งงานตรงเวลา    

4. ความสะอาด 

 

1. ทาํความสะอาดสถานท่ีท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน    

2. ทาํความสะอาดเคร่ืองมือทาํงานทุกคร้ังหลงัการใชง้าน    

5. ความรอบคอบ 

 

1. ทาํงานดว้ยความระมดัระวงั และหาวธีิป้องกนัอนัตราย   

จากการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือ 

   

2. ตรวจสอบรายละเอียดของงานท่ีทาํ    

3. ตรวจสอบผลงานท่ีทาํเสร็จแลว้    

6. ความอดทน    ทาํงานในขั้นตอนการทาํงานท่ียากเพ่ือใหง้านเสร็จสมบูรณ์    

   

 
 
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดับคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช 

1 
ควรปรับปรุง 

 
 
 

คะแนนรวม 

ระดบัคุณภาพเฉลีย่ 

หมายเหตุ  การหาระดบัคุณภาพเฉล่ีย 
หาไดจ้ากการนาํคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละ

ช่วงมารวมกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้  

จากนั้นนาํระดบัคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกบั

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการ

ประเมิน      ดีมาก, ดี                พอใช ้                 ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ) 

คะแนนทีไ่ด้ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกวใส  
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แผนการจัดกจิกรรมที ่6 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2555         ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1-6 

กจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส                      สําหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวทิยายน 

เร่ือง ทะเลทรายในถาดเลก็                          เวลา 3 ช่ัวโมง 

                                       

1. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

√     รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์    √       อยูอ่ยา่งพอเพียง    

√      ซ่ือสัตยสุ์จริต          √ มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

√      มีวนิยั      √       รักความเป็นไทย    

            √     ใฝ่เรียนรู้        √       มีจิตสาธารณะ 

 

2. สมรรถนะสําคัญ 

√  ความสามารถในการส่ือสาร    

            √  ความสามารถในการคิด     

√          ความสามารถในการแกปั้ญหา    

√         ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ     

√         ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี   

 

3. สาระสําคัญ 

         การจดัสวนถาดแหง้ เป็นกิจกรรมท่ีเป็นศาสตร์ ศิลป์และงานฝีมือ ท่ีเก่ียวกบัการปลูกและ

ดูแลพืชอวบนํ้าและแคคตสัในถาดหรือจานรองกระถาง  ในการจดัสวนดว้ยอาศยัการฝึกฝนการใช้

สีสัน รูปทรง และการจดักลุ่มตน้ไม ้ รวมถึงการใชภ้าชนะท่ีมีรูปร่าง ขนาด ใหเ้หมาะกบัรูปแบบ

ของพนัธ์ุไมห้รือลกัษณะของการจดักลุ่ม ศิลปะความพอเหมาะพอดีและมีจุดเด่นในการจดัสวน 

 

4.  วตัถุประสงค์ 

วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผน และปฏิบติังาน จดัสวนถาดช้ืน โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5.   สาระการเรียนรู้ 

      5.1  การวางแผนจดัสวนถาดแหง้ 

      5.2  การออกแบบจดัสวนถาดแหง้ 

      5.3  การปฏิบติังานจดัสวนถาดแหง้ 

      5.4  การประเมินผลการจดัสวนถาดแหง้ 

 

6.   ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

ช่ัวโมงที ่6 

              6.1 ครูนาํสนทนาซกัถามเก่ียวกบัประสบการณ์ในการจดัสวนถาดแหง้ 

 6.2  ครูอธิบายหลกัการจดัสวนแกว้ใหน้กัเรียนฟังและสาธิตการจดัสวนถาดแหง้ให้นกัเรียน

ดู 

 6.3  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัศึกษาขั้นตอนการจดั

สวนถาดแหง้ในชุดกิจกรรมชุมนุมชุดท่ี 6  เร่ือง ทะเลทรายในถาดเล็ก  

6.4  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัทาํกิจกรรมตามบตัรกิจกรรมท่ี 6.1  เร่ือง การวางแผนจดั

สวนถาดแหง้ 

6.5  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอแผนการจดัสวนถาดแหง้หนา้ชั้นเรียน กลุ่มละประมาณ 2 

นาที  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาเพิ่มเติมใน www.สวนถาด.net  

ช่ัวโมงที ่7 

6.6  ครูนาํสนทนาทบทวนหลกัการและแนวคิดการออกแบบจดัสวน 

6.7  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัออกแบบและเขียน

แบบแปลนสวนถาดแหง้โดยเลือกใชอุ้ปกรณ์ถาด กอ้นหินและพนัธ์ุไมท่ี้ครูเตรียมไวใ้ห ้ตามบตัร

กิจกรรมท่ี 6.2 

6.8  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือการเขียนแบบแปลนสวนถาดแหง้ และเลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้หา

ไดใ้นโรงเรียน (เรือนเพาะชาํ) 

6.9  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น 

6.10  ครูแนะนาํให้นกัเรียนเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการจดัสวนถาดแหง้มาใหพ้ร้อมในชัว่โมง

ต่อไป 

        ช่ัวโมงที ่8  

6.11  ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนถาดแหง้ท่ีนกัเรียนเตรียมมา 

6.12  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัจดัสวนถาดแหง้ตามแบบ 

http://www.สวนถาด.net/
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6.13  นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกนาํมาเสนอผลการจดัสวนถาดแหง้ใหเ้พื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ ฟัง 

6.14  ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัสวนถาดแห้ง 

             6.15  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัหลกัการจดัสวนถาดแหง้   

                                                                                                  

7.   ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

7.1  ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ชุดท่ี 6 เร่ือง ทะเลทรายในถาดเล็ก 

7.2  บตัรกิจกรรมท่ี 6.1  

7.3  บตัรกิจกรรมท่ี 6.2 

7.4  บตัรกิจกรรมท่ี 6.3 

7.5 ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสารบา้นและสวน วารสารไมป้ระดบั นิตยสาร My Home  

7.6     www.สวนถาด.net 

7.7     www.kruaree.in.th 

 

8.    การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 8.1 วธีิการประเมินผล 

  8.1.1  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

 8.1.2  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 6.1 

 8.1.3  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 6.2 

 8.1.4  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 6.3 

 8.2  เกณฑก์ารประเมิน 

   8.2.1  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น ความร่วมมือ  ความรับผดิชอบ  ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย ์

ไม่ผา่น ไม่ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มหรือขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

http://www.สวนถาด.net/
http://www.kruaree.in.th/
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8.2.2    ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 6.1 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น การวางแผนการทาํงาน  

ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม 

ผลงานถูกตอ้งสมบูรณ์ 

การนาํเสนอผลงาน 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

 

 8.2.3  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 6.2 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น ใชส้ัญลกัษณ์ไดถู้กตอ้ง 

ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ 

ผลงานถูกตอ้งสมบูรณ์  

การนาํเสนอผลงาน 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 

 

 8.2.4  ตรวจผลงานตามบตัรกิจกรรมท่ี 6.3 

เกณฑ ์ ขอ้ความบ่งช้ี 

ผา่น การจดัองคป์ระกอบสวน 

ความประณีตสวยงาม 

ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ 

การเลือกใชพ้นัธ์ุไมว้สัดุอุปกรณ์ 

ไม่ผา่น ไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบันอ้ย 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกจิกรรม   

ช่ือกจิกรรม.................................................... 

คําช้ีแจง  จงทําเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องพฤตกิรรมที่สังเกตได้ 

 

กลุ่ม

ที่ 

 

ช่ือ–นามสกลุ 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ความร่วมมือ ความ

รับผิดชอบ 

ความตรงต่อ

เวลา 

ความซ่ือสตัย ์

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

ระดับคุณภาพ 

 4  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 5 คร้ังข้ึนไป 

   3  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 4-5 คร้ัง  

 2  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 2-3 คร้ัง 

 1  คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมนั้น 1 คร้ังหรือไม่ปรากฏ  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 
 

                            ลงช่ือ .................................................... ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิคุณภาพผลงาน   

ช่ือผลงาน.................................................... 

คําช้ีแจง:  1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบ

กบัเกณฑก์ารผา่น 

 

กลุ่มที ่

 

ช่ือ–นามสกลุ 

รายการประเมนิ  

คะแนน 

รวม 

กิจกรรมท่ี 6.1 

การวางแผน 

กิจกรรมท่ี 6.2 

การออกแบบ 

กิจกรรมท่ี 6.3 

การปฏิบติั 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 

               

               

               

               

ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 6.1 พิจารณาจากการวางแผนการทาํงาน ความร่วมมือกบักลุ่ม ความสมบูรณ์ของผลงานและการนาํเสนอ 

                        ผลงาน 

กิจกรรมท่ี 6.2 พิจารณาจากการใชส้ญัลกัษณ์ หลกัการออกแบบ ความสมบูรณ์ของผลงานและการนาํเสนอผลงาน 

กิจกรรมท่ี 6.3 พิจารณาจากการจดัองคป์ระกอบสวน ความประณีตสวยงาม ความถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ  

                        การเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์ 

 ระดบัคุณภาพ 

 4  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัดีมาก 

   3  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัดี  

 2  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัพอใช ้

 1  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัปรับปรุง  

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดรั้บการตดัสินคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 
 

                            ลงช่ือ ................................................................. ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิความคดิสร้างสรรค์ 

กจิกรรม...........................................................  

คําช้ีแจง:  1.  ใหท้าํเคร่ืองหมาย(/)ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  

   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 

   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้นาํคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบ

กบัเกณฑก์ารผา่น 

 

กลุ่มท่ี พฤติกรรม 

 

ความคิดสร้างสรรค ์ คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

ร้อยละ 

ความคิดริเร่ิม ความคิด

คล่องแคล่ว 

ความคิด

ยดืหยุน่ 

ความประณีต

ละเอียดลออ 

 ช่ือ-สกลุ      คะแนน 4 4 4 4 16 4  

         

         

         

         

         

 

เกณฑ์การประเมิน แยกตามลักษณะการคิดแบบอเนกนัย ดังนี้ 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality)  

4 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดโ้ดยไม่ตอ้งรับการ 

                 ช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดม้ากและตอ้งการ 

                 ความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บ 

                 ความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดน้อ้ยมาก ตอ้งการ 

                               ความช่วยเหลือจากครูตลอดเวลา 
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2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  

4 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                 โดยไม่ตอ้งรับการช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                 ได ้และตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                ไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้าํหรับจดัสวนในภาชนะ 

                             ไดโ้ดยครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือตลอดเวลา 

3. ความคิดยดืหยุ่น (Originality)  

 4 หมายถึง ความสามารถในการดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนใน 

                              ภาชนะตามแบบแปลนไดโ้ดยไม่ตอ้งรับการช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง ดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน 

               ไดม้ากและตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง ดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน  

                 ไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน 

                               ไดโ้ดยครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือตลอดเวลา 

4. ความคิดละเอยีดลออ (Elaboration)  

 4 หมายถึง ความสามารถในการจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งละเอียดประณีตโดยไม่ตอ้งรับ 

                                การช่วยเหลือจากครู 

3 หมายถึง ความสามารถจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งละเอียดประณีตมากและตอ้งการความ 

                  ช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 

2 หมายถึง ความสามารถจดัสวนในภาชนะไดอ้ยา่งละเอียดประณีตแต่ตอ้งไดรั้บความ 

                  ช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ความสามารถจดัสวนในภาชนะไดบ้า้ง โดยครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ 

                              ตลอดเวลา 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 3.51-4.00  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดีมาก 

 2.51-3.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัดี 

 1.51-2.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบัปานกลาง 

 1.00-1.50  คะแนน  หมายถึง  มีระดบัคุณภาพในระดบันอ้ย 

 

เกณฑ์การผ่าน  นกัเรียนตอ้งไดร้ะดบัคุณภาพระดบัปานกลางข้ึนไป 
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การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

สําหรับนักเรียนประเมินตนเอง 

คําช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

รายการประเมิน พฤติกรรมการแสดงออก คะแนน 

3 2 1 

1. ความประณีต 

  

1. ทาํงานดว้ยความประณีต    

2. มีความละเอียดลออขณะปฏิบติังาน    

2. เจตคตทิีด่ต่ีอการ 

   จดัสวนในภาชนะ 

 

1. มีความสนใจ เอาใจใส่ และเตม็ใจจดัสวนในภาชนะ    

2. จดัสวนในภาชนะอยา่งมีความสุข    

3. เห็นประโยชน์ของการจดัสวนในภาชนะ      

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน ขยนั และอดทน    

3. ความรับผดิชอบ 1. ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย    

2. พยายามทาํงานใหเ้สร็จตามกาํหนด    

3. ส่งงานตรงเวลา    

4. ความสะอาด 

 

1. ทาํความสะอาดสถานท่ีท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน    

2. ทาํความสะอาดเคร่ืองมือทาํงานทุกคร้ังหลงัการใชง้าน    

5. ความรอบคอบ 

 

1. ทาํงานดว้ยความระมดัระวงั และหาวธีิป้องกนัอนัตราย   

จากการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือ 

   

2. ตรวจสอบรายละเอียดของงานท่ีทาํ    

3. ตรวจสอบผลงานท่ีทาํเสร็จแลว้    

6. ความอดทน    ทาํงานในขั้นตอนการทาํงานท่ียากเพ่ือใหง้านเสร็จสมบูรณ์    

   

 
 
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66 

ระดับคุณภาพ 3 
ดีมาก, ดี 

2 
พอใช 

1 
ควรปรับปรุง 

 
 
 

 
 

คะแนนรวม 

ระดบัคุณภาพเฉลีย่ 

หมายเหตุ  การหาระดบัคุณภาพเฉล่ีย 
หาไดจ้ากการนาํคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละ

ช่วงมารวมกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้  

จากนั้นนาํระดบัคุณภาพเฉล่ียมาเทียบกบั

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการ

ประเมิน      ดีมาก, ดี                พอใช ้                 ควรปรับปรุง 

สรุประดบัคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ) 

คะแนนทีไ่ด้ 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

คําช้ีแจง เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว (ขอ้ละ 1 คะแนน) 

1. ผู้ทีจั่ดสวนในภาชนะควรมีความรู้ด้านใด 

    ก.  ดา้นอุตสาหกรรมศิลป์ 

    ข.  ดา้นการเกษตรและศิลปะ 

    ค.  ดา้นวทิยาศาสตร์และศิลปะ 

    ง.  ดา้นการชลประทานและมณัฑนศิลป์ 

2. ถ้าต้องการจัดสวนแบบย่อทวิทัศน์และธรรมชาติควรเลือกใช้ภาชนะชนิดใด 

ค.   แกว้นํ้า       

ง.   ชามเซรามิก 

     ค.   ถว้ยดินเผา    

     ง.   ถาดดินเผากน้ลึก 

3. ก่อนนําภาชนะมาจัดสวนควรทาํอย่างไรเพือ่ป้องกันรากพชืเน่า 

    ก.  ฉีดยาฆ่าเช้ือรา 

    ข.  เจาะรูระบายนํ้าดา้นล่าง 

    ค.  ตากภาชนะและอบใหแ้ห้ง 

    ง.  ลา้งภาชนะใหส้ะอาดแลว้เช็ดใหแ้หง้ 

4. การจัดสวนในโหลแกว้นิยมใชพ้ืชชนิดใด 

   ก.  ทิลแลนเซีย 

    ข.  สับปะรดสี 

   ค.  พืชกินแมลง 

    ง.  กระบองเพชร 

5. การจัดสวนแก้วมีลกัษณะคล้ายกบัการทาํงานข้อใด 

    ก.  การจดัแจกนั 

    ข.  การจดัสวนหยอ่ม 

    ค.  การจดัผกัและผลไม ้

    ง.  การจดักระเชา้ของขวญั 
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6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกบัพนัธ์ุไม้ซัคคิวเลนท์ 

    ก.  ใบมีนํ้าสะสมอยูม่าก 

    ข.  ตอ้งการแสงแดดตลอดวนั 

    ค.  ตอ้งดูแลรักษาดว้ยการรดนํ้าทุกวนั 

    ง.  ถา้ใบเห่ียวเฉาตอ้งเติมแกลบดาํหรือมูลววั 

7. ถ้าต้องการจัดต้นไม้ขนาดเลก็ลงในขวดควรเลอืกใช้เคร่ืองมือใด 

    ก.  ปากคีมสั้น           

ค.  คีมปากจิ้งจก 

   ข.  ปากคีมยาว          

ง.  คีมปากนกแกว้ 

8. ข้อใดเป็นลกัษณะงานการจัดสวนแก้ว 

    ก.  นาํตน้แคคตสัมาจดัเป็นกลุ่ม 

    ข.  นาํสับปะรดสีมาตกแต่งเพิ่มเติม 

    ค.  นาํตน้เฟิร์นใบมะขามมาปลูกเป็นกลุ่ม 

    ง.  นาํตน้ดอกแกว้มาจดัเป็นพุม่ทาํฉากหลงั 

9. การจัดสวนขวดควรนําวสัดุใดมารองก้นขวด 

    ก.  แกลบ 

ข.  ถ่านท่ีบดแลว้ 

      ค.  อิฐมอญกอ้นเล็ก ๆ  

    ง.  กรวดขนาดตามตอ้งการ 

10. ข้อใดเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการจัดสวนถาด 

      ก.  ลา้งตน้ไมใ้หส้ะอาด 

      ข.  ประดบัดว้ยตุก๊ตาหิน 

      ค.  นาํปุ๋ยมาละลายนํ้าแลว้ฉีดพน่ใบ 

       ง.  รดนํ้าโดยใชก้ระบอกฉีดพน่นํ้าท่ีโคนตน้ 

11.  ถ้าต้องการจัดสวนแบบเล่าเร่ืองทะเลทรายควรเลอืกใช้ภาชนะใด 

ก.   แกว้ ถาด 

จ. ถาด กระบะทราย 

ค.  อ่างดินเผา ชามเซรามิก 

ง.  กระบะทราย ชามเซรามิก 
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 12.  พชืกลุ่มใดต้องการแสงแดดรําไรและเจริญเติบโตด้วยความช้ืนพอเหมาะ 

ก.  เฟิน บอนสี 

ข.  มอส อเมซอน 

ค.  กวนอิม โป๊ยเซียน 

ง.  แวน่แกว้ ตะบองเพชร 

13.  การนําตะบองเพชรมาจัดสวนขวดมีข้อดีมากกว่าการใช้บอนสีอย่างไร 

ก.  จดัสวนไดง่้าย 

ข.  ดูแลรักษาง่าย 

ค.  เจริญเติบโตเร็วกวา่  

ง.  ขยายพนัธ์ุไดง่้ายกวา่ 

14.  ข้อใดเป็นวธีิการเตรียมดินร่วนก่อนนํามาใช้เพาะปลูกพชืในสวนถาด 

ก.  ตากใหแ้หง้ 

ข.  ผสมกบัมูลววั 

ค.  คลุกเคลา้กบัยาฆ่าแมลง 

ง.  กรองเอากากหรือส่ิงสกปรกออก 

15.  การใส่กรวดหรือทรายลงในภาชนะทีจั่ดสวนควรทาํวธีิใด 

ก.  ใชช้อ้นเล็กตกัใส่ 

ข.  ใชป้ากคีบยาวคีบใส่ 

ค.  ใชช้อ้นปลูกตกัโรยทีละนอ้ย 

 ง.  ใชก้ระดาษมว้นเป็นกรวยตกัหยอด 

16.  ผู้ทีจั่ดสวนแก้วควรมีคุณสมบัติข้อใดมากทีสุ่ด 

ก.  มีความเป็นผูน้าํ 

ข.  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ค.  มีความประหยดัและรักความสะอาด 

ง.  มีความละเอียดรอบคอบและประณีต 

17.  หลงัจากปลูกต้นไม้ลงในภาชนะแล้วควรทาํอย่างไรต่อไป 

ก.  โรยดว้ยกรวดเม็ดเล็ก 

ข.  ตกแต่งดว้ยกรวดเมด็ใหญ่ 

ค.  โรยดว้ยถ่านบดและทรายสี 

            ง.  โรยขยุมะพร้าวบดบนหนา้ดินรอบโคนตน้ 
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18.  “เป้ิลพบว่าต้นไม้ท่ีจัดวางในสวนแก้วขาดความสมดุล” เป้ิลทาํงานในข้ันตอนใดของ

กระบวนการทาํงาน 

ก.  การวเิคราะห์งาน 

ข.  การวางแผนในการทาํงาน 

ค. การประเมินผลการทาํงาน 

ง.  การปฏิบติังานตามลาํดบัขั้นตอน 

19.  ก่อนนําต้นไม้ใส่ลงในขวดควรทาํอย่างไร 

ก.  ใชพ้ลาสติกใสห่อตน้ไม ้

ข.  ใชผ้า้ก๊อตพนัรอบตน้ไม ้

ค.  ตดัแต่งตน้ไมใ้ห้เหลือแต่ใบอ่อน 

ง.  ใชก้ระดาษทิชชูชุบนํ้าห่อหุม้ตน้ไมไ้ว ้

20.  ข้อใดเป็นวธีิการเตรียมต้นไม้ก่อนนําไปปลูกในสวนถาด 

ก.  ตดัแต่งใหส้วยงามและลา้งใหส้ะอาด 

ข.  ลา้งใหส้ะอาดแลว้ตดัแต่งใหส้วยงาม 

ค.  ลา้งใหส้ะอาดแลว้นาํมาตดัใบและรากออก 

ง  ตดัใบและรากออกก่อนนาํไปลา้งใหส้ะอาด 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ข้อที่ ข้อถูก  ข้อที่ ข้อถูก 

1 ข  11 ง 

2 ก  12 ข 

3 ค  13 ข 

4 ก  14 ข 

5 ก  15 ง 

6 ก  16 ง 

7 ง  17 ก 

8 ง  18 ง 

9 ง  19 ข 

10 ก  20 ง 


