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ภาคผนวก ข 
 

  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

- แบบประเมินคุณภาพขององคป์ระกอบ 
ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- แบบประเมินคุณภาพผลงานการจดัสวนในภาชนะ 
- แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
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แบบประเมินคุณภาพในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 
เพือ่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวทิยายน  

 
ค าช้ีแจง 
 โปรดพิจารณาวา่ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวทิยายน มีความเหมาะสมตามองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ท่ีก าหนด
หรือไม่ โดยเขียนเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง “ระดบัความเหมาะสม”  ตามความคิดเห็นของท่าน 
ดงัน้ี 
 5  หมายถึง มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง มีความเหมาะสมระดบัมาก 
 3  หมายถึง มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง มีความเหมาะสมระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง มีความเหมาะสมระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หา      
1.  มีความถูกตอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
2.  มีความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้      
3. การน าเขา้สู่บทเรียน มีการเร้าความสนใจให้ขอ้มูลพื้นฐานท่ี

จ าเป็น 
     

4.  การจดัเรียงล าดบัขั้นตอนการสอน ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจง่าย      
5. ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชส้ าหรับการเรียน      
6.  มีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน      
7.  การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสมกบันกัเรียน      
8.  การใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน      
9.  เน้ือหามีปริมาณเพียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้      
10. เน้ือหาไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม      
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ด้านส่ือ      
11.  เน้ือหาและกิจกรรมมีความน่าสนใจ แปลกใหม่      
12.  กลยทุธ์ในการถ่ายทอดเน้ือหาน่าสนใจ      
13.  มีความยดืหยุน่ สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ครอบคลุมล าดบัเน้ือหา ล าดบัการเรียนและแบบทดสอบได ้
     

14.  ออกแบบดว้ยระบบท่ีดี ส่งเสริมการพฒันาความคิด
สร้างสรรค ์

     

15.  สร้างความแปลกใหม่ทางการเรียน ท าใหส้นใจเรียนมากข้ึน      
ด้านปฏิสัมพนัธ์      
17. ใหอิ้สระในการแสดงความคิดสร้างสรรค์      
18.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน      
19.  กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน      
20.  นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบักลุ่มเพื่อน      
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
         ลงช่ือ.................................................ผูป้ระเมิน 
      (............................................)  
     ต าแหน่ง............................................................ 
     วนั/เดือน/ปี....................................................... 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

ค าช้ีแจง เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
1. ผู้ทีจั่ดสวนในภาชนะควรมีความรู้ด้านใด 
    ก.  ดา้นอุตสาหกรรมศิลป์ 
    ข.  ดา้นการเกษตรและศิลปะ 
    ค.  ดา้นวทิยาศาสตร์และศิลปะ 
    ง.  ดา้นการชลประทานและมณัฑนศิลป์ 
2. ถ้าต้องการจัดสวนแบบย่อทวิทัศน์และธรรมชาติควรเลือกใช้ภาชนะชนิดใด 

ก.   แกว้น ้า       
ข.   ชามเซรามิก 

     ค.   ถว้ยดินเผา    
     ง.   ถาดดินเผากวา้ง 12 น้ิว 
3. ก่อนน าภาชนะมาจัดสวนควรท าอย่างไรเพือ่ป้องกันรากพชืเน่า 
    ก.  ฉีดยาฆ่าเช้ือรา 
    ข.  เจาะรูระบายน ้าดา้นล่าง 
    ค.  ตากภาชนะและอบใหแ้ห้ง 
    ง.  ลา้งภาชนะใหส้ะอาดแลว้เช็ดใหแ้หง้ 
4. ก่อนน าดินร่วนมาจัดสวนในภาชนะควรท าอย่างไร 
    ก.  ตากใหแ้หง้สนิท 
    ข.  คลุกเคลา้กบัมูลววั 
   ค.  คลุกเคลา้กบัซากพืช 
    ง.  กรองกากหรือส่ิงสกปรกออกใหห้มด 
5. การจัดสวนแก้วมีลกัษณะคล้ายกบัการท างานข้อใด 
    ก.  การจดัแจกนั 
    ข.  การจดัสวนหยอ่ม 
    ค.  การจดัผกัและผลไม ้
    ง.  การจดักระเชา้ของขวญั 
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6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกบัพนัธ์ุไม้ซัคคิวเลนท์ 
    ก.  ใบมีน ้าสะสมอยูม่าก 
    ข.  ตอ้งการแสงแดดตลอดวนั 
    ค.  ตอ้งดูแลรักษาดว้ยการรดน ้าทุกวนั 
    ง.  ถา้ใบเห่ียวเฉาตอ้งเติมแกลบด าหรือมูลววั 
7. ถ้าต้องการจัดต้นไม้ขนาดเลก็ลงในขวดควรเลอืกใช้เคร่ืองมือใด 
    ก.  ปากคีมสั้น           

ค.  คีมปากจ้ิงจก 
   ข.  ปากคีมยาว          

ง.  คีมปากนกแกว้ 
8. ข้อใดเป็นลกัษณะงานการจัดสวนแก้ว 
    ก.  น าตน้แคนตสัมาจดัเป็นกลุ่ม 
    ข.  น าสับปะรดสีมาตกแต่งเพิ่มเติม 
    ค.  น าตน้เฟิร์นใบมะขามมาปลูกเป็นกลุ่ม 
    ง.  น าตน้ดอกแกว้มาจดัเป็นพุม่ท าฉากหลงั 
9. การจัดสวนขวดควรน าวสัดุใดมารองก้นขวด 
    ก.  แกลบ 

ข.  ถ่านท่ีบดแลว้ 
      ค.  อิฐมอญกอ้นเล็ก ๆ  
    ง.  กรวดขนาดตามตอ้งการ 
10. ข้อใดเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการจัดสวนถาด 
      ก.  ลา้งตน้ไมใ้หส้ะอาด 
      ข.  ประดบัดว้ยตุก๊ตาหิน 
      ค.  น าปุ๋ยมาละลายน ้าแลว้ฉีดพน่ใบ 
       ง.  รดน ้าโดยใชก้ระบอกฉีดพน่น ้าท่ีโคนตน้ 
11.  ถ้าต้องการจัดสวนแบบเล่าเร่ืองทะเลทรายควรเลอืกใช้ภาชนะใด 

ก.   แกว้ ถาด 
ข. ถาด กระบะทราย 
ค.  อ่างดินเผา ชามเซรามิก 
ง.  กระบะทราย ชามเซรามิก 
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 12.  พชืกลุ่มใดต้องการแสงแดดร าไรและเจริญเติบโตด้วยความช้ืนพอเหมาะ 
ก.  เฟิน บอนสี 
ข.  มอส อเมซอน 
ค.  กวนอิม โป๊ยเซียน 
ง.  แวน่แกว้ ตะบองเพชร 

13.  การน าตะบองเพชรมาจัดสวนขวดมีข้อดีมากกว่าการใช้บอนสีอย่างไร 
ก.  จดัสวนไดง่้าย 
ข.  ดูแลรักษาง่าย 
ค.  เจริญเติบโตเร็วกวา่  
ง.  ขยายพนัธ์ุไดง่้ายกวา่ 

14.  ข้อใดเป็นวธีิการเตรียมดินร่วนก่อนน ามาใช้เพาะปลูกพชืในสวนถาด 
ก.  ตากใหแ้หง้ 
ข.  ผสมกบัมูลววั 
ค.  คลุกเคลา้กบัยาฆ่าแมลง 
ง.  กรองเอากากหรือส่ิงสกปรกออก 

15.  การใส่กรวดหรือทรายลงในภาชนะทีจั่ดสวนควรท าวธีิใด 
ก.  ใชช้อ้นเล็กตกัใส่ 
ข.  ใชป้ากคีบยาวคีบใส่ 
ค.  ใชช้อ้นปลูกตกัโรยทีละนอ้ย 
 ง.  ใชก้ระดาษมว้นเป็นกรวยตกัหยอด 

16.  ผู้ทีจั่ดสวนแก้วควรมีคุณสมบัติข้อใดมากทีสุ่ด 
ก.  มีความเป็นผูน้ า 
ข.  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ค.  มีความประหยดัและรักความสะอาด 
ง.  มีความละเอียดรอบคอบและประณีต 

17.  หลงัจากปลูกต้นไม้ลงในภาชนะแล้วควรท าอย่างไรต่อไป 
ก.  โรยดว้ยกรวดเม็ดเล็ก 
ข.  ตกแต่งดว้ยกรวดเมด็ใหญ่ 
ค.  โรยดว้ยถ่านบดและทรายสี 

            ง.  โรยขยุมะพร้าวบดบนหนา้ดินรอบโคนตน้ 
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18.  “เป้ิลพบว่าต้นไม้ท่ีจัดวางในสวนแก้วขาดความสมดุล” เป้ิลท างานในขั้นตอนใดของ
กระบวนการท างาน 
ก.  การวเิคราะห์งาน 
ข.  การวางแผนในการท างาน 
ค. การประเมินผลการท างาน 
ง.  การปฏิบติังานตามล าดบัขั้นตอน 

19.  ก่อนน าต้นไม้ใส่ลงในขวดควรท าอย่างไร 
ก.  ใชพ้ลาสติกใสห่อตน้ไม ้
ข.  ใชผ้า้ก๊อตพนัรอบตน้ไม ้
ค.  ตดัแต่งตน้ไมใ้ห้เหลือแต่ใบอ่อน 
ง.  ใชก้ระดาษทิชชูชุบน ้าห่อหุม้ตน้ไมไ้ว ้

20.  ข้อใดเป็นวธีิการเตรียมต้นไม้ก่อนน าไปปลูกในสวนถาด 
ก.  ตดัแต่งใหส้วยงามและลา้งใหส้ะอาด 
ข.  ลา้งใหส้ะอาดแลว้ตดัแต่งใหส้วยงาม 
ค.  ลา้งใหส้ะอาดแลว้น ามาตดัใบและรากออก 
ง.  ตดัใบและรากออกก่อนน าไปลา้งใหส้ะอาด 
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แบบประเมินคุณภาพผลงาน   
ช่ือผลงาน.................................................... 

ค าช้ีแจง:  1.  ใหท้ าเคร่ืองหมาย()ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  
   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีท าเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 
   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้น าคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารผา่น 

 
 

กลุ่มท่ี 
 

ช่ือ–นามสกุล 
รายการประเมิน  

คะแนน
รวม 

 
คะแนน 
เฉล่ีย 

 
ระดบั
คุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 
………… 
การวางแผน 

กิจกรรมท่ี 
………… 
การออกแบบ 

กิจกรรมท่ี 
............... 
การปฏิบติั 

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

                 
                 
                 
                 
                 
                 
ระดบัคุณภาพ 
 4  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัดีมาก 
   3  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัดี  
 2  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัพอใช ้
 1  คะแนน หมายถึง ผลงานมีคุณภาพระดบัปรับปรุง  
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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แบบประเมนิความคดิสร้างสรรค์ 
กจิกรรม...........................................................  

ค าช้ีแจง:  1.  ใหท้ าเคร่ืองหมาย()ลงในช่อง"คะแนน"ตามเกณฑก์ารประเมินของทุกพฤติกรรม                  
   2.  รวมตวัเลขคะแนนท่ีท าเคร่ืองหมายถูกของทุกพฤติกรรมลงในช่อง "คะแนนรวม" 
   3.  หาค่าเฉล่ียจากคะแนนรวมลงในช่อง "คะแนนเฉล่ีย" แลว้น าคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบ
กบัเกณฑก์ารผา่น 

กลุ่มท่ี พฤติกรรม 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดบั
คุณ 
ภาพ 

ความคิดริเร่ิม ความคิด
คล่องแคล่ว 

ความคิด
ยดืหยุน่ 

ความประณีต
ละเอียดลออ 

 ช่ือ-สกุล คะแนน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 4  

                     

                     

                     

                     

                     

 
เกณฑ์การประเมิน แยกตามลักษณะการคิดแบบอเนกนัย ดังนี้ 
1. ความคิดริเร่ิม (Originality)  

4 หมายถึง น าความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดโ้ดยไม่ตอ้งรับการ 
                  ช่วยเหลือจากครู 
3 หมายถึง น าความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดม้ากและตอ้งการ 
                 ความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 
2 หมายถึง น าความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บ 
                 ความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง น าความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบจดัสวนในภาชนะไดน้อ้ยมาก ตอ้งการ 
                               ความช่วยเหลือจากครูตลอดเวลา 
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  
 4 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้ าหรับจดัสวนในภาชนะโดย 
                               ไม่ตอ้งรับการช่วยเหลือจากครู 
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3 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้ าหรับจดัสวนในภาชนะได้ 
                  และตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเป็นบางคร้ัง 
2 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้ าหรับจดัสวนในภาชนะได้ 
                  แต่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครูบ่อยคร้ัง 

 1 หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ พนัธ์ุไมส้ าหรับจดัสวนในภาชนะได้ 
                               โดยครูตอ้งให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา 
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 
เกณฑ์การประเมินผลรวม 
 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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แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรียน 
ทีม่ต่ีอการใช้ชุดกจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพือ่ส่งเสริมการคดิสร้างสรรค์ 

ส าหรับนักเรียน โรงเรียนโนนหันวทิยายน 
(ส าหรับนกัเรียน) 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 2 ตอน 

แบบสอบถามตอนที ่1  ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมชุมนุม 
ทรายสีในแกว้ใสเพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนชุมนุมทรายสีในแกว้ใส โรงเรียน
โนนหนัวทิยายน ซ่ึงการตอบแบบสอบถามน้ีไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผดิประการใด  ดงันั้นใหน้กัเรียน
ตอบให้ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงใหม้ากท่ีสุด  ค  าตอบจะไม่มีผลกระทบต่อนกัเรียนในทางใด ๆ 

แบบสอบถามตอนที ่2 เป็นการแสดงความคิดเห็นตามท่ีนกัเรียนรู้สึกนอกเหนือจากท่ี
นกัเรียนตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 

 

วธีิตอบแบบสอบถามตอนที ่1 

ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย (  √  )  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความรู้สึกของ
นกัเรียนเพียงช่องเดียว  หลงัจากนกัเรียนอ่านขอ้ความทางดา้นซา้ยมือแลว้  ซ่ึงมีใหน้กัเรียนเลือก     
 5 ระดบั ดงัน้ี 

5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที ่1  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความรู้สึกของ
นกัเรียนเพียงช่องเดียว 

ข้อ
ที่ 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 เน้ือหาในชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส ช่วยใหน้กัเรียนเกิด
ความสนใจ กระตือรือร้นและสนุกสนานต่อการเรียน 

     

2 เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน      

3 เน้ือหาชุดกิจกรรม มีสาระการเรียนรู้เหมาะสม      

4 รูปแบบของชุดกิจกรรมสวยงาม น่าสนใจ      

5 รูปแบบของชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสเปิดโอกาสให้
นกัเรียนท ากิจกรรมดว้ยตนเองอยา่งเป็นขั้นตอน 

     

6 กิจกรรมในชุดกิจกรรม มีค าสั่งและค าอธิบายชดัเจน      

7 กิจกรรมในชุดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างาน      

8 กิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้และทกัษะ
กระบวนการ 

     

9 นกัเรียนมีส่วนร่วมคน้ควา้ ออกแบบ วางแผน  ปฏิบติั และสรุปงาน
ดว้ยตนเอง 

     

10 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและใชส่ื้อการเรียนการสอน      

11 การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสท าใหน้กัเรียนเกิด
ความมัน่ใจในการเรียนมากข้ึน 

     

12 เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ      

13 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการท างานเพื่อพฒันา      

14 ไดรั้บอิสระในการเรียนและเรียนอยา่งมีความสุข      

15 นกัเรียนชอบชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส      

ตอนที ่ 2  ความคิดเห็นเพิม่เติม 

 นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งต่อชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 


