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ค ำน ำ 

 รายงานผลการพัฒนาตนเองเร่ือง การออกแบบการเรียนรู้ แบบ Back ward design วิชา
คณิตศาสตร์  31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดท าขึ้นมาเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง
การออกแบบการเรียนรู้น้ันมีการบูรณาการข้ามวิชาในวิชาคณิตศาสตร์ ( พื้นฐาน) และวิชาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง น ามาประยุกต์ใช้ในการหาค าตอบของการเขียนเซตแบบแจกแจง
สมาชิก 
 

 
 

เชวง  จิตรประสาร 
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กิตติกรรมประกำศ 

 ในการจัดท าแผน พัฒนาตนเองเร่ือง การออกแบบการเรียนรู้ แบบ Back ward design วิชา
คณิตศาสตร์ ค 41101   ครั้งน้ีคงจะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายๆ
คน 

 ขอขอบคุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา   ที่ได้ร่วมสนับสนุนกับข้าพเจ้าในการจัดกิจกรรม
เรียนรู้บูรณาการเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นซึ่งท่านได้ช่วยให้ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงท าให้การ
ท าผลงานของนักเรียนดียิ่งขึ้น 

 ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1- 4/10  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานให้
บรรลุผลลุล่วงไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าได้ต้ังเป้าหมายไว้ 
 

 

 

        นายเชวง  จิตรประสาร 
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บทคัดย่อ 
  คนยุคปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนตนเองไปตามแนวทางของสังคมที่หมุนไปตาม
กระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มีแต่ความสะดวกสบายและทันสมัย ก้าวไปสู่กระแสบริโภคนิยมเป็น
ที่มาของความล่มสลายของสถาบันครอบครัว เศรษฐกิจตกต่ า ปัญหาหน้ีสิน และเกิดภาวะพึ่งพิง ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท าให้มีกระแสที่จะพัฒนาบุคคลให้มีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น คือการ
ด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางของบุคคลที่จะน าไปสู่การพึ่งพาตนเองและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม 

  การจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองเร่ืองการออกแบบการเรียนรู้ แบบ Back 
ward design รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และการจัดหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการข้ามวิชาเร่ืองการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก โดยมีสมาชิกเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
แนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้น าความรู้ที่ได้รับจากครูกลุ่มสาระ
สังคม เพื่อตอกย้ าความรู้น าสู่การปฎิบัติ และเพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนได้มีจิตส านึกในการช่วยเหลือ
ตนเอง แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ด ารงชีวิตตามกระแสการบริโภค รู้จักอดออม รู้จักการน าเศษสิ่ง
เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองเพื่อลดรายจ่าย เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิต
ของตนเอง 
  และในการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะครั้งนี้ท าให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการการเรียนการสอนกันขึ้น อีกทั้งนักเรียนได้แสดงออกซึ่งทักษะ การท างานซึ่งเป็นงานที่
เกี่ยวข้องตามแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 

ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   จากหลักการดังกล่าว ในการสอนผู้สอนต้องยึดผู้เรียน
เป็นตัวต้ัง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมต้องสอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัด ผสมสานเนื้อหาสาระและความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ ฝึกให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้  และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเป็น “คน
เก่ง คนดี และมีความสุข” ตามจุดมุ่งหมายของชาต ิ
  ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ครูควรจะต้องมีการพัฒนาตนเองทั้ง
ด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยู่เสมอ(จรรยาบรรณครูข้อ 6) ซึ่งการที่จะพัฒนาตนเองดังกล่าวครูจะต้องมีความรู้ที่
สามารถถ่ายทอดจัดประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง และจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้จากแหล่งข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการออกแบบการเรียนรู้แบบ Back ward design รายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  และการจัดหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามวิชาเร่ืองการเขียนเซตแบบแจก
แจงสมาชิก โดยมีสมาชิกเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก
การปรับใช้ มีความรู้คงทนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ค 31101 
2.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรายวิชาคณิตศาสตร์ ค 31101 
3.เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้แบบ Back ward design 
4.  เพือ่พัฒนานักเรียนความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                      
5.เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
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เป้ำหมำย 

1.ด้านปริมาณ  
1.  มีแผนจัดการเรียนรู้แบบ backward design  วิชา  ค 31101   จ านวน  1 

รายวิชา 
2.ฝึกทักษะนักเรียนให้นักเรียนท าใบงานการเขียนเซตแบบแจกแจง
สมาชิก 
3. ฝึกให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

2.ด้านคุณภาพ 
             1. มีผลงานจากใบงานคนละ  1 ใบงาน              
             2. มีการด ารงชีวิตท่ีดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน   

  3. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
รายวิชา   ค 31101 

4.ครูสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยออกแบบ
การเรียนรู้แบบ Back ward design 

 

ขอบเขตกำรพัฒนำ 
 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/10   จ านวน 393 คน ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถท าใบงาน 1 ใบงาน ได้เป็นอย่างดียิ่ง  มีการน าความรู้ด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นพื้นฐาน มีความรู้ทักษะตามเป้าหมายที่ก าหนดในการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ โดยการออกแบบเรียนรู้แบบ Back ward design 
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บทท่ี 2 
เอกสำรหลักฐำนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนกำรออกแบบถอยหลังกลับ Back ward design เร่ิมจากคิดทุกอย่างให้จบสิ้นสุด
จากนั้นจึงเร่ิมต้นจากปลายทางที่ผลผลิตที่ต้องการ เป็นหลักฐานพยานแห่งการเรียนรู้ซึ่งเรียกว่า
มาตรฐานการเรียนรู้แล้วจึงวางแผนการเรียนการสอนในสิ่งที่จ าเป็นให้กับนักเรียนเพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ที่น าไปสู่การสร้างผลงานหลักฐานแห่งการเรียนรู้น้ันได้ 

กระบวนการออกแบบการวางแผนของครูผู้สอนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ืองกัน 3 
ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยค าถามที่ว่า  

ขั้นตอนที่ 1 อะไรคือความเข้าใจที่ต้องการและมีคุณค่า 
การใช้หลักการออกแบบแบบถอยหลังกลับ อันดับแรกครูผู้สอนควรท าคือการให้ความส าคัญที่

เป้าหมายการเรียนรู้ Back ward design หรือเป้าหมายของความเข้าใจ ความเข้าใจที่ว่านี้คือ ความ
เข้าใจที่ฝังใจอย่างยั่งยืน ที่ครูผู้สอนทุกคนต้องการให้นักเรียนของพวกเข้าได้รับการพัฒนาไปให้ถึง
จุดหมายปลายทางตามล าดับขั้นการเรียนรู้บรรลุผลที่ส าเร็จสมบูรณ์ที่สุด  

ขั้นตอนที่ 2 อะไรคือพยานหลักฐานของความเข้าใจ 
ครูผู้สอนต้องตัดสินใจต่อไปว่า ความเข้าใจตามข้อหน่ึง นักเรียนจะน าเสนอหรือสาธิต แสดงออก
ให้เห็นได้อย่างไรว่านักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งที่ชี้ได้ว่านักเรียนมีความ
เข้าใจแท้จริงคือ 

- อธิบายชี้แจงเหตุผล 
- แปลความตีความ 

- ประยุกต์ 
- มีเทคนิคการเขียนภาพที่เห็นด้วยตาจริง 
- สามารถหยั่งรู้มีความรู้สึกร่วม 

- มีองค์ความรู้เป็นของตนเอง 
ทั้ง 6 ด้านของความเข้าใจสามารถช่วยสนับสนุน ให้เกิดความเข้าใจตามธรรมชาติของความเข้าใจ
และมีหนทางหลากหลาย 

ขั้นตอนที่ 3 ประสบการณ์การเรียนรู้และการสอนอะไรที่จะสนับสนุนท าให้เกิดความเข้าใจ 
ความสนใจและ 

                    ความยอดเยี่ยมในหลักฐานนั้นๆ 

กระบวนการ Back ward design ครูผู้สอนออกแบบในล าดับขั้นตอนคิดกิจกรรมประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนรับผิดชอบด าเนินการในกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาความเข้าใจ  การ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจะมีระดับที่เหนือกว่ามากกว่าความจ าได้ในเนื้อหาวิชาที่เรียน นักเรียนต้อง
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ได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ส าหรับพวกเขาที่สืบค้น ประสบการณ์โดยตรง 
กระบวนการให้เหตุผล การประยุกต์น าไปใช้และจุดของภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างล่างของข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่พวกเขาเรียนรู้ ถ้าพวกเขามีความเข้าใจในสิ่งนั้นๆ 
 
พอเพียง หมายถึง พอประมาณ พอดี  
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การเกษตรที่พึ่งพาตนเองเป็นแนวทางการด ารงชีวิตอยู่อย่างพอมีพอกิน 
ในทุกๆระดับทั้งครอบครัว ชุมชน และประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและมีชีวิตอยู่อย่างพอมีพอกิน
ไม่ขัดสนและไม่ฟุ่มเฟือย 

ในอดีตเราจะได้ยินค าว่า ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยประชากรมี
อาชีพการเกษตร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ประชากรไม่อดอยากไม่ขัดสน ประชากรรู้จักผลิตให้พอ
ต่อการยังชีพ เหลือก็ขาย หรือแลกเปลี่ยนกันพอประเทศพัฒนาก้าวหน้าขึ้น เทคโนโลยีต่างๆล้ าสมัย 
สังคมเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ท าให้ประชากรมีปัญหา ไม่พอกินไม่พอใช้ ฟุ่มเฟือย 
เกษตรกรไม่มีเทคโนโลยีในการท าการเกษตร หรือมีแต่ขาดความรู้ในการใช้ คนเราปรับตัวไม่ทัน
กับวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม โลกเปลี่ยนจาการพึ่งพาเป็นการแข่งขันให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการท าให้
คนเราไม่รู้จักค าว่าพอดี พอประมาณ คนปัจจุบันจึงมีหนี้สินท่วมตัว หาได้ไม่พอใช้ เศรษฐกิจตกต่ า
ไปทั่วทุกครอบครัวส่งผลถึง ชุมชน ประเทศ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงห่วงใยประชากรในเร่ืองความเป็นอยู่
จึงทรงให้แนวทาง 

ในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงคือให้คนไทยรู้จักหาเพิ่ม รู้จักประหยัด มีแค่ไหนใช้แค่นั้น กินอยู่อย่าง
ไทย ใช้อย่างไทย ไม่ต้องซื้อกินทุกมื้อ รู้จักการวางแผนใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แค่น้ันก็จะ
ไม่ยากจน และต้องรู้จักพึ่งพาตนเอง ตามหลักการพึ่งตนเอง ดังนี้  
1.มีความพอดีด้านจิตใจ คือ จิตใจต้องเข้มแข็ง เอ้ืออาทร รู้จักระงับความอยากไม่โลภ รู้จักพอ  
2.มีความพอดีด้านสังคมคือ ต้องรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบ่งปัน ไม่ใช่แข่งขัน  
3.มีความพอดีด้านสิ่งแวดล้อม คือ รู้จักใช้และจัดการอย่างรอบคอบฉลาด เช่นปลูกพืชแซมพื้นที่ที่
ว่างรู้จักใช้วิธี 
    ธรรมชาติแทนกระบวนการทางเคมี เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช  
4.ความพอดีด้านเทคโนโลยี คือ รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและควร
พัฒนาเทคโนโลยี 
   จากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
5.ความพอดีด้านเศรษฐกิจ คือ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้พออยู่พอกิน กินอยู่อย่างไทยไม่ฟุ่มเฟือย 
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บทท่ี 3 

วิธีกำรพัฒนำสมรรถนะของตนเอง 
ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะตนเอง ดังนี้ 
1.เข้าประชุมอบรมสัมมนา 
2.ศึกษาเอกสารหลักการออกแบบการเรียนรู้แบบ Back ward design 
3.ศึกษาหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  รายวิชา ค 41101 
4.ท าโครงการสอนและแผนการวัดผลประเมินผล 
5.เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง   
6.วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ     
7.ปฏิบัติการสอนให้ได้ตามแผนที่วางไว้      และนักเรียนน าเสนอผลงาน                                  
8.ประเมินผลการพัฒนาตนเองของผู้เรียนตามแผน โดยครูและเพื่อน                                                     
9.สรุปและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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บทท่ี 4 
ผลการพัฒนาสมรรถนะตนเอง 

 จากการที่ได้ศึกษา อบรม หลักการออกแบบการเรียนรู้แบบ Back ward design 
การเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ท าให้ข้าพเจ้าได้วางแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ออกแบบการเรียนรู้แบบ Back ward design ในหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระร่วมกับวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/10  ปฏิบัติการสอนให้ได้
ตามแผนที่วางไว้    ซึ่งได้ออกแบบการสอนให้มีล าดับขั้นตอนคิดกิจกรรมประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนรับผิดชอบด าเนินการในกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาความ
เข้าใจ ตามแนวทางในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง คือให้รู้จักหาเพิ่ม รู้จักประหยัด มีแค่ไหน
ใช้แค่นั้น กินอยู่อย่างไทย ใช้อย่างไทย ไม่ต้องซื้อกินทุกมื้อ รู้จักการวางแผนใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องรู้จักพึ่งพาตนเอง ตามหลักการพึ่งตนเอง  และนักเรียน
น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในกระบวนการขั้นตอนการผลิต สร้างสรรค์ผลงาน เหตุผล
ความจ าเป็นในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน    

การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/10 จ านวนทั้งสิ้น 393 คน  

              กิจกรรมหรือชิ้นงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติคือ การผลิตชิ้นงานหรือผลงานจากวัสดุท้องถิ่น
หรือเศษวัสดุเหลือใช้   รายละเอียด ดังน้ี 

ตารางการประเมินผล 
ห้อง จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ม.4/1 45 6 32 7 - 
ม.4/2 45 7 31 7 - 
ม.4/3 46 6 32 8 - 
ม.4/4 40 7 27 6 - 
ม.4/5 37 4 21 12 - 
ม.4/6 38 3 20 15 - 
ม.4/7 36 3 22 11 - 
ม.4/8 42 4 23 13 2 
ม .4/9 31 5 21 2 - 
ม.4/10 33 3 21 7 2 
รวม 393 48 250 1 - 

ร้อยละ 12.21 63.31 23.40 1.02 
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ผลปรากฏว่านักเรียนร้อยละ 98.98 ปฎิบัติกิจกรรมที่ก าหนด 

จ านวนนักเรียน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 12.21 ปฏิบัติกิจกรรมได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
จ านวนนักเรียน 73 คนคิดเป็นร้อยละ 63.31 ปฏิบัติกิจกรรมได้ระดับคุณภาพดี  
จ านวนนักเรียน 63 คนคิดเป็นร้อยละ 23.40 ปฏิบัติกิจกรรมได้ระดับคุณภาพพอใช้  
จ านวนนักเรียน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 1.02 ไม่ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย  

จากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มี
ความรู้เร่ืองแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเร่ืองการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและมี 
ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันออกไปและในการท าใบงานซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตน 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือเซตกับแนว

เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/10  จ านวนทั้งสิ้น 393 คน สรุปผลมี
รายละเอียดดังน้ี 
ผลท่ีได้รับจำกกำรจัดกิจกรรม 
1.เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ที่ได้รับจากครูกล่ม

สาระสังคมศึกษาเป็นอย่างดีและแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ 
2.เป็นการจัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนรู้จักน าความรู้ที่รับมาปรับใช้กับการเขียนเซต

แบบแจกแจงสมาชิกได้เป็นอย่างดี  
3.นักเรียนมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ในการตอบค าถามเป็นอย่างดี  
สรุปผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1.นักเรียนให้ความร่วมมือ กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี  
2.นักเรียนมีความสนใจและสามารถแสดงออกซึ่งความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  
3.นักเรียนสามารถท าใบงานได้ตามศักยภาพของตนเอง  
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆให้นักเรียนปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับ

น ามาฝึกท าในสาระคณิตศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 

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

 


