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คู่มือครู การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฉบับนี้ ผู้เขียนได้จัดท าและพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการจัดการเรียนการสอนใน
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การสื่อสาร และทักษะการท างาน จนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งครูผู้สอนได้
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ส่วนที่ 1 
ค าแนะน าคู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

เร่ือง ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 
 
ความเป็นมา 
 จากนโยบายการพัฒนาของชาติที่มุ่งเน้นให้เยาวชนมีพัฒนาการสู่ประเทศไทย 4.0 และยังคงรักษา
ความเป็นไทย ตามแนวทางนโยบายการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติร่วมกับพระราชดําริของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทย เป็นคนที่เก่งเรียน เก่งงานและเก่งดี รวมถึงจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่เน้นการจัดระบบการศึกษาใหม่ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  ดังที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๔ ที่ให้ความหมายของการศึกษาว่าเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก  การอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และในมาตรา มาตรา ๘ ที่กล่าวถึงระบบการจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชน  ซึ่งส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะปัญหา
ทางเศรษฐกิจในครัวเรือน  ปัจจุบันทั้งภาครัฐและประชาชนได้มีการส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริกันอย่างกว้างขวางซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเห็นผลได้
จริงเป็นอย่างดี  

โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก จึงได้ทําการสํารวจข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนของ
นักเรียนอาชีพของคนในชุมชน  แล้วพบว่า  อาชีพของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จะทํางานด้านการเกษตร
และรับจ้างทั่วไปโดยส่วนมากยังประสบปัญหาด้านรายรับที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของครัวเรือนทําให้สภาพ
คล่องทางการเงินของครัวเรือนไม่ดีนัก และในครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่และคนในชุมชนบางส่วนก็จะ
เข้าไปทํางานในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดทิ้งให้นักเรียนและเยาวชนอยู่กับญาติ จึงเป็นผลให้มีรายได้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่ายส่งผลให้คุณภาพชีวิตของนักเรียน เยาวชนและประชาชนในชุมชนไม่ดีนัก ซึ่งผู้ปกครอง
ของนักเรียนและเยาวชนส่วนใหญ่ก็จะทํางานเล็กๆน้อยๆเพื่อหารายได้และมีเวลาอยู่กับบ้านพอสมควร หาก
มีการส่งเสริมหรือให้ความรู้ในการนําพ้ืนที่ของครัวเรือนมาสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ก็จะช่วยให้มี
รายได้มากข้ึนจนส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเยาวชนและคนในชุมชนดีขึ้นได้  โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 
จึงได้พิจารณาที่จะจัดทําโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ําสวยงามขึ้น เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
เสมือนจริงในการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําสวยงาม รวมถึงช่องทางการจัดจําหน่าย 
การตลาดและการบริหารจัดการให้แก่นักเรียน เยาวชนและคนในชุมชนที่สนใจ รวมถึง ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการนําความรู้ในท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
โดยเฉพาะ ปลากัด ที่มีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนาน เนื่องจากในปัจจุบันการส่งออกสัตว์น้ํา
สวยงามของประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของอาเซียน โดยมียอดการส่งออกมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อ
ปี ในขณะที่ภาครัฐก็เริ่มที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการเพาะเลี้ยง การตลาดและส่งเสริมการ
ลงทุนในการประกอบการมากขึ้น โดยปลากัดเป็นปลาสวยงามขนาดเล็กที่มีความสว ยงามสะดุดตา 
หลากหลายรูปแบบ สีสวยสดงดงามและมีความเป็นนักสู้อย่างยิ่งจนทําให้ปลากัดไทยที่ยอมรับกันทั่วโลก 
ประกอบกับประวัติความเป็นมาอันยาวนานคู่กับชาติไทยของเรา จึงทําให้รัฐบาลประกาศให้ ปลากัด เป็น
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สัตว์น้ําประจําชาติไทย ส่งผลให้มีการเพาะเลี้ยงปลากัดทั้งที่เลี้ยงเพ่ือความสวยงามและการทําเป็นธุรกิจที่
ค้าขายกันทั้งในและต่างประเทศมากข้ึน  
 ประกอบกับผลที่ได้จากการสํารวจความต้องการของนักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง  และคนใน
ชุมชนให้ความสนใจในการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามมากขึ้น เนื่องจากมีนักเรียน เยาวชนและคนในชุมชนเข้ามา
เยี่ยมชมกิจกรรมของชมรมปลากัดสวยงาม และเข้าศึกษาเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  
โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก รวมถึงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอย่าง
ต่อเนื่องแก่ชุมชน การพัฒนาการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามเพ่ือนําไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน 
เยาวชนและคนในชุมชนตามบริบทและศักยภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ควรดําเนินการจัดทําอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม  โดยเลือกแนวทางท่ีจะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้วยการกําหนดเป็น
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ง่ายไปหายากตามลําดับ  โดยดําเนินการวิเคราะห์และกําหนดเนื้อหาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในรูปแบบของการบูรณาการแบบสอดแทรก ระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  5  กลุ่มสาระ โดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพเป็นแกน แล้วเชื่อมโยงบูรณาการกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการจัดทํา
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผู้วิจัยได้ยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ตลอดจนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน  เป็นบรรทัดฐาน และหน่วยการเรียนรู้นี้ผู้วิจัยได้ใช้หลักการจัดการความรู้ ในการระบุ
ถึงความรู้ที่ต้องการ  การจัดหาแสวงหาความรู้การแบ่งปันและกระจายความรู้  การสร้างและพัฒนาความรู้
ใหม่ การนําความรู้มาใช้ การจัดเก็บความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ การติดตามตรวจสอบความรู้ ซึ่งทั้งหมด
ของกระบวนการดังกล่าวเป็นการนําองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายของการน าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้ 
 1. จุดมุ่งหมาย 
  1.1  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้นําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
ในลักษณะองค์รวม  หน่วยการเรียนรู้จะประกอบด้วย  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู้   
เวลาเรียนสําหรับการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
  1.2  เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยใช้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็น
แกน 
  1.3  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และมีทักษะในการทํางานด้วยตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 2. เปูาหมาย 
  2.1  สร้างหน่วยการเรียนรู้ปลากัดสวยงามสร้างรายได้  จํานวน  1  หน่วย 
  2.2   จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการควบคู่กับหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา
การ จํานวน 1 เล่ม 
  2.3  นักเรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปีที่  4  สามารถสร้างองค์ความรู้และมีทักษะในการ
ทํางานด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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แนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นแนวความคิดที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้ 
จากการปฏิบัติด้วยวิธีเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้
ใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีครูเป็นผู้ให้คําปรึกษาการเรียนรู้ 
 ปัจจุบันบทบาทของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ผู้ เรียนจะต้องรู้วิธีการเรียน 
ให้ประสบผลสําเร็จ รู้วิธีการแสวงหาความรู้ รู้วิธีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สามารถใช้ทักษะ  
ทางภาษาเพ่ือการอภิปราย การรายงาน การแสวงหาความรู้ สามารถจดบันทึกความรู้ จัดหมวดหมู่ความรู้
และเชื่อมโยงความรู้ใหม่และข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีระบบ ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ส่วนตัวผู้สอนก็จะปรับบทบาทจากการให้ความรู้โดยการบอกการบรรยายเป็นการวางแผน
กิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือทํากิจกรรม ให้วิธีการเรียนรู้ ให้หลักเกณฑ์ของศาสตร์ที่จะสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติและสรุปความรู้  ประเมินตนเอง  ปรับปรุงตนเองให้พัฒนาก้าวหน้า  บทบาทของครู
จะมีบทบาทวางตนให้ศิษย์ไว้วางใจ  น่าเคารพ  และผู้ทรงความรู้  เป็นที่ปรึกษาแก่ศิษย์  รับฟังความคิด
ของศิษย์  รับรู้ความรู้สึกของศิษย์  วางตนเป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นตัวแบบ 
ในการประพฤติปฏิบัติ  การจัดการเรียนรู้ควรคํานึงถึงความสําคัญของเรื่องต่อไปนี้ 
 1. การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  เป็นการจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศที่เป็นอิสระแต่มีระเบียบวินัยในตนเอง ยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จใน
การเรียน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานอันเกิดจากผลสําเร็จในการเรียนรู้ของตนเอง และผู้เรียนได้ พัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพ แนวทางในการจัดการเรียนการสอน คือ บทเรียนมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  
กิจกรรมเรียนรู้หลากหลาย ผู้ เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีสื่อการเรียนรู้ เหมาะกับ
ความสามารถและน่าสนใจ การประเมินผลมุ่งเน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มผู้สอนกับ
ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 2. การเรียนรู้แบบองค์รวม 
  เป็นการเรียนรู้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้เข้าด้วยกันสาระ
การเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว  ที่อยู่อาศัย  ท้องถิ่นของตน ประเทศชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องของสังคมโลก การ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่เกิดขึ้นในสังคมโลก การเรียนรู้แบบองค์รวมเป็นการบูรณาการความรู้ความ
เข้าใจเรื่องที่ เรียนให้ลึกซึ้งครอบคลุมปัญหา และมีความหมายของการนําไปใช้ในการดํารงชีวิต  
และการแก้ปัญหาของสังคม 
 3. การเรียนรู้จากการคิดและการปฏิบัติจริง 
  เป็นการเรียนรู้โดยการประมวลข้อมูลความรู้จากประสบการณ์ต่างๆ มาวิเคราะห์ให้เป็น
ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ เพ่ือนําความรู้และวิธีการไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกัน  
ผู้เรียนแสวงหาข้อมูลจากการอ่าน การสัมภาษณ์ การดูสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ การฟัง แล้วจดบันทึก
ข้อมูลมาวิเคราะห์  คิดอย่างรอบคอบและนําความรู้ไปปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้  สื่อ  เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว  นํามาสรุปผลสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 4. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
  เป็นการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ความคิด 
และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยการนําข้อมูลมาศึกษา ทําความเข้าใจร่วมกัน คิดวิเคราะห์ ตีความแปล
ความ สังเคราะห์ ข้อมูลและประสบการณ์ สรุปเป็นข้อความรู้ ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการ
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ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นการปลูกฝังคุณธรรมการอยู่ร่วมกันทําให้พัฒนา  ทั้งทางทักษะสังคมและทักษะการ
ทํางานที่ดี 
 5. การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนและมีส่วนร่วมในผลงาน 
  เป็นการให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนการเรียนรู้  และการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน  เช่น  
การจัดนิทรรศการ  การเขียนความรู้เป็นบทความ  หรือจัดทําสมุดวิเคราะห์ความรู้  จัดทําแผนภูมิการ
รายงานหน้าชั้น การจัดอภิปรายความรู้ การแสดงบทบาทสมมุติ และการแสดง ฯลฯ  ผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ทักษะกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมเป็นประชาธิปไตย  รู้จักบทบาทหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบ  
ปรึกษาหารือ  ติดตามผล  ประเมินผล  และบูรณาการความรู้จากหลายวิชา 
 6. การเรียนรู้เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
  เป็นการนําความรู้ที่ได้จากการเรียน  เช่น  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการแสวงหาความรู้  
ทักษะการปฏิบัติงาน  ทักษะการวิเคราะห์  การจัดการ  ทักษะการดํา เนินชีวิต  และการมีมนุษย์สัมพันธ์ 
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ในการเรียนรู้เรื่องปลากัดสวยงามสร้างรายได้  เป็นการนําเนื้อหามาจัดลําดับความยากง่าย  เพ่ือ
นําไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
 
ก าหนดการสอน 
  

ล าดับ เรื่องท่ีเรียน 
เวลาเรียน  
(ชั่วโมง) 

1 ปลากัดกับสังคมไทย 2 
2 สายพันธุ์ปลากัด 2 
3 คัดปลาเป็นเพาะเองได้ 2 
4 ใส่ใจดูแลและรักษา 2 
5 พัฒนาเรียนรู้ประสบการณ์ 2 
6 ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลา 2 
7 พัฒนาให้ยั่งยืน 2 

รวม 14 
 
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรู้  
 เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของถิ่น และความพร้อม
ของสถานศึกษาและผู้เรียน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 1.  ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  
2) พ.ศ. 2545   
 2.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  เอกสารประกอบหลักสูตร 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ รวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.  กําหนดหัวเรื่อง/ชื่อหน่วยการเรียนรู้(Theme) 
 4.  กําหนดขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  โดยกระบวนการจัดการความรู้ 
ดังแสดงผังมโนทัศน์เปรียบเทียบ ดังนี้ 
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Knowledge Acquisition : 
การแสวงหาความรู ้

Knowledge Sharing/Distribution/Transfer : 
การแบ่งปัน/การกระจายความรู ้

Knowledge Development : 
การพัฒนาความรู ้

Knowledge Utilization : 
การใช้ความรู ้

Knowledge Storage/Retention : 
การเก็บรักษา/จดจําความรู ้

Knowledge Application : 
การประยุกต์ใช้ความรู ้

Monitor : 
การติดตามการตรวจสอบ 

การกําหนดมโนทัศน์ของหน่วยการเรียนรู ้

การสร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

การกําหนดองค์ประกอบ 
ของแผนการจัดการเรยีนรู ้

การดําเนินการจัดการเรียนรู ้

การสรุปและประเมินผล 
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
เรื่อง ปลากัดสวยงามสร้างรายได้   

ผังมโนทัศน์แสดงการเปรียบเทียบ 
กระบวนการจัดการความรู้กับกระบวนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

 

การบริหารหลักสูตร 

การขออนุมัติโครงการพัฒนาหน่วยการเรียนรู ้

Knowledge Management 

Knowledge  Identification : 
การระบุถึงความรู ้

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

การกําหนดชื่อหน่วยการเรยีนรู ้
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กระบวนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนที่ 1  การเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
  การขออนุมัติดําเนินการโครงการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ได้มาจากการวิเคร าะห์บริบท 
ของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  จากการกําหนดวิสัยทัศน์
ร่วมกันของผู้สอนที่นํามาบูรณาการกัน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว ในส่วนของการสอดแทรกสาระ
เกี่ยวกับอาชีพท้องถิ่นลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โดยพิจารณาวิเคราะห์คําอธิบายรายวิชาแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าแต่ละกลุ่มสาระมีความสอดคล้องในกรอบมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องใด รวมทั้งกําหนดจาก
ความคิดเห็น และความต้องการของผู้เรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงปลากัด
สวยงาม โดยพิจารณาความสอดคล้องในด้านการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ซึ่งมีผลต่อชีวิตและท้องถิ่นของ
ตนเอง 
 
  ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
  1. การกําหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการหรือขั้นของการสํารวจ และวางแผนกําหนด
ความรู้ที่ต้องการ (Knowledge  Identification) 
   การทําให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนอกเหนือจากเอกสารอ้างอิงซึ่งจัดเป็น
ความรู้ประเภท  Tacit Knowledge (ความรู้ในตัวบุคคล) การจัดการกับความรู้ชนิดนี้ จําเป็นและเหมาะสม
อย่างยิ่งที่จะนําหลักการ วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าเรื่องความสําเร็จในการทํางานการสังเกต และวิธีการ
สัมภาษณ์มาใช้  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศของความรู้  นํามาจัดทํา  หน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องสัมพันธ์  และบูรณาการความรู้กันอย่างเหมาะสม 
   ในบริบทชุมชนของอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีความเหมาะสมกับการทําเกษตรและ
การประมงเพราะมีความอุดมสมบูรณ์และมีน้ําสําหรับใช้ในการด้านการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่าง
เพียงพอตลอดทั้งปี การเลี้ยงปลากัดซึ่งเป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็กที่มีความสวยงามและมีอยู่จํานวนมากในอดีต 
จะเห็นได้จากมีผู้ที่เคยเลี้ยงปลากัดจํานวนหลายคนกระจายในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดพิจิตร ทั้งในด้านการกีฬา
พ้ืนบ้านและเพ่ือความสวยงาม จนถึงปัจจุบันที่ปลากัดได้ถูกประกาศเป็นสัตว์น้ําประจําชาติทําให้มีคนสนใจ
เลี้ยงเป็นจํานวนมากขึ้น ประกอบกับโรงเรียนมีการจัดทําศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามส่งผลให้มี
นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครองและคนในชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเพาะเลี้ยงปลากัดจํานวนมาก จึง
เกิดแนวคิดที่จะทําการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ เป็นความรู้ที่
สามารถนํามาจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยใช้ทัก ษะและ
กระบวนการปฏิบัติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาไทย โดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นแกน เพ่ือให้นักเรียนสามารถศึกษา
เรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอดคล้องกัน เป็นหน่วยการเรียนรู้ไว้ในรายวิชาพ้ืนฐาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และจัดไว้สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  2. การกําหนดมโนทัศน์ของหน่วยการเรียนรู้ 
   หลังจากการได้กําหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้แล้วก็จะทําการกําหนดผังมโนทัศน์ด้วยการ
ปรึกษาจากคณะครูที่ทําการสอนในแต่ละรายวิชาของสาระการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อหาด้วยการ เห็นชอบ
ร่วมกันของคณะครู  จากนั้นต้องดําเนินไปสู่การจัดการให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้  
โดยวิธีการ สัมภาษณ์ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มผู้รู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีประสบการณ์
ด้านการเพาะเลี้ยงปลากัด และเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการเพาะเลี้ยงปลากัด  
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โดยผู้วิจัยได้ปฏิบัติการภาคสนามในการสืบค้นความรู้ของกลุ่มผู้รู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือนํา
องค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาความรู้ หรือพัฒนาเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้วิจัย คณะครู และผู้ปกครอง
นักเรียน  ร่วมกันวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับเพ่ือนําไปบูรณาการและนําไปสู่การสร้างผังมโนทัศน์สําหรับการ
จัดการเรียนรู้ 
  3. การสร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้   
   การสร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เป็นการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ในขั้นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ การสร้างพัฒนาความรู้ใหม่ การใช้ความรู้ และการ
เก็บรักษาจดจําความรู้ (Knowledge  Sharing Knowledge Development/Knowledge Utilization 
/Knowledge  Storage) 
   ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
องค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีใช้เป็นฐานความคิด  นํามาพัฒนาหรือยกระดับความรู้ตามกระบวนการของ
การจัดการความรู้ที่นําความรู้ในระดับท้องถิ่นมาเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ระดับสากลซึ่งจะวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ว่าองค์ความรู้นั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระใด  มาตรฐานการเรียนรู้ใด และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อย่างไรบ้าง   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ในงานวิจัยนี้จะศึกษาความสัมพันธ์เฉพาะ
ของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นํามาบูรณาการกันเท่านั้น เนื่องจากองค์ความรู้ที่ได้มามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับธรรมชาติหรือศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 อย่างชัดเจน  ซึ่งเมื่อทําการพัฒนาหรือยกระดับความรู้
จนได้บูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
  4. การกําหนดองค์ประกอบต่างๆ ของแผนการจัดการเรียน   
   เมื่อสร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แล้วจะทําการกําหนดองค์ประกอบต่างๆ ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ เช่น  การกําหนดเวลาเรียน การกําหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  รวมไปถึงการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
   4.1 การกําหนดเวลาเรียน  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก  
ดังนั้น หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ จึงจัดให้เป็นหน่วยการเรียนรู้หนึ่งในรายวิชาพ้ืนฐาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่บูรณาการกบั 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพเป็นแกน 
   4.2 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ เพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติจริง โดยครูผู้สอน  ทุกกลุ่มสาระร่วมกันพิจารณา
ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ และกําหนดกิจกรรมร่วมกัน  ให้นักเรียนจัดแสดงผลงานใน
นิทรรศการวันวิชาการ ซึ่งนักเรียนต้องจัดทําผลงานที่แสดงถึงการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแบบบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 งาน และลงมือปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงปลากัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างน้อย
คนละ 1 ครั้ง   
  5. การดําเนินการจัดการเรียนรู้ 
   เมื่อจัดทําแผนการเรียนรู้แล้วก็นําแผนการเรียนรู้นั้นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการจัดการความรู้ในขั้นของการนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้ (Knowledge Application) ด้วยการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก
สาระการเรียนรู้กับอีก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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  6. การสรุปและประเมินผลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  
   เมื่อทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ แล้วให้ทําการ
ประเมินผลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และทําการสรุป เพ่ือจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ด้านอาชีพเกษตรท้องถิ่นด้าน
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นสาระการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการจัดการความรู้ในขั้นของการติดตาม  และตรวจสอบ
ความรู้ (Monitor) โดยนําผลการประเมินจากการประเมินผลระหว่างเรียน   เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน  โดยการประเมินตามสภาพจริงตามกิจกรรมที่นักเรียนทําระหว่างเรียน ที่ได้จัดกระทําตาม
กระบวนการจัดการความรู้ว่าได้ผลเกิดผลอย่างไร ซึ่งในที่นี้จึงต้องติดตามตรวจสอบที่ผลผลิตหรือตัวนักเรียน
ว่า เมื่อเข้าสู่วงจรของกระบวนการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว  องค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนมีการขยายตัว ฝังตัวความรู้ที่คงทนยั่งยืน และนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
(Learning person) หรือไม่ เพียงใด  โดยประเมินผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และ
ด้านเจตคติ  โดยประเมินผลก่อนเรียน และหลังเรียน ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านเจตคติ แล้วประเมินผล
ระหว่างเรียน และหลังเรียนด้านทักษะปฏิบัติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีกด้วย 
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ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑. เข้าใจและสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรในการผลติ
และการบริโภค ใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า  

๒. เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดํารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ 

๓. เข้าใจความสําคัญของเวลา และ
ยุคสมยัทางประวัติศาสตร ์

๔. เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาไทย มี
ความรัก ความภูมิใจและธํารง
ความเป็นไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 

๑. มีทักษะกระบวนการทํางานและมทีักษะการทํางาน
ร่วมกัน 
๒. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  
๓. มีทักษะการแสวงหาความรู้   
๔. เข้าใจการทํางาน  มีความคดิสร้างสรรค์   
๕. เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมลู การเรียนรู้ การสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพและ
มีคุณธรรม  
๖. เข้าใจ มีทักษะที่จําเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทาง
ในงานอาชีพ   
๗. ใช้เทคโนโลยเีพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพ 
๘. เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการ ออกแบบ สร้าง
สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๑. เข้าใจพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธ์กัน  

๒. มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที
เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในการดูแลสิ่งมีชีวิต 

๓. เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ   

๔. เข้าใจสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
มีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ  

๕. เข้าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  

๖. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบ
เสาะหาความรู้  การแก้ปัญหา  สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑. เข้าใจความหลากหลายของ
จํานวนและการใช้ในชีวิตจริง 

๒. เข้าใจผลทีเ่กิดขึ้นจากการ
ดําเนินการของจํานวนและใช้
การดําเนินการในการแก้ปญัหา 

๓. เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวดั 
และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ต้องการวัด 

๔. เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมลู 

๕. ความสามารถในการแก้ปญัหา  
การให้เหตผุล การสื่อสาร การ
สื่อความหมายทางคณติศาสตร ์
และการนาํเสนอ  

๖. การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ   
และมีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้
และความคิดเพื่อใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัยรักการอ่าน 

๒. ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  
เขียนเรียงความ ย่อความและ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ  
และรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ   

๔. พูดแสดงความรู้ ความคิดและ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่าง
มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
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 5. กําหนดองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปลากัดสวยงามสร้างรายได้   โดยการ
จัดการความรู้ ซึ่งกําหนดองค์ประกอบไว้ดังนี้  
  5.1 คู่มือการใช้หน่วยการเรียน มีส่วนประกอบ คือ 
   5.1.1   ความเป็นมา 
   5.1.2   จุดมุ่งหมายและเปูาหมายของการนําหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้ 
   5.1.3   เนื้อหาสาระ และเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ 
   5.1.4   คําชี้แจงสําหรับครู 
   5.1.5   สิ่งที่ครูต้องเตรียม 
   5.1.6   บทบาทของนักเรียน 
  5.2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
   5.2.1   ผังบูรณาการสาระการเรียนรู้ 
   5.2.2   สาระสําคัญ 
   5.2.3   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   5.2.4   คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
   5.2.5   สาระการเรียนรู้ 
   5.2.6   กิจกรรมการเรียนรู้ 
   5.2.7   สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
   5.2.8   การวัดและประเมินผล 
 6. นําไปให้ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม รวบรวมคําแนะนําในส่วนที่บกพร่อง 
และนํามาแก้ไขปรับปรุงกิจกรรม ได้แก่ ความสอดคล้องของจุดประสงค์และกิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผล 
 7. เมื่อทําการปรับปรุงแล้วได้นําหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 
โดยการจัดการความรู้ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ก) ประเมินคุณภาพด้วยวิธีการตรวจสอบ
ความตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) เพ่ือคัดเลือกและปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ ให้
เหมาะสม ซึ่งจะพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งมีค่า
ความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 โดยได้ดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้อง
ของหน่วยการเรียนรู้ 
 
บทบาทของครูและนักเรียน 
 บทบาทของครู 

๑. ครูเตรียมสื่อการเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆไว้ให้พร้อม 
๒. ครูจัดชั้นเรียน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๓. ครูศึกษาเนื้อหาที่ต้องสอน 
๔. ก่อนสอนครูต้องเตรียมสื่อการสอนไว้บนโต๊ะประจํากลุ่ มให้เรียบร้อย และให้พอเพียงกับ

นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะได้รับคนละ 1 ชุด  
๕. ก่อนสอนครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเสียก่อน ตรวจดูแบบทดสอบ พร้อมทั้ง

กระดาษคําตอบ 
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๖. เตรียมแบบฝึกปฏิบัติสําหรับนักเรียนทุกคน 
๗. ก่อนสอนครูต้องชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียน  ในการใช้สื่อการเรียน 
๘. การสรุปบทเรียนควรจะเป็นกิจกรรมร่วมของทุกกลุ่ม หรือตัวแทนของกลุ่มร่วมกัน 
๙. หลังจากการสอนเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนชุดเดียวกับแบบทดสอบ

ก่อนเรียน 
 
 สิ่งท่ีครูต้องเตรียม 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
๒. สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม เช่น บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และบัตร

เฉลย 
๓. แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน พร้อมด้วยกระดาษคําตอบ 
๔. บัตรแจ้งจุดประสงค์  บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และบัตรคําถาม 
๕. แบบฝึกปฏิบัติสําหรับนักเรียน 
๖. สื่อวีดิทัศน์ สื่อมัลติมิเดีย และสื่ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม 
๗. วัสดุอุปกรณ์ในการลงมือปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม 
๘. แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๙. ปราชญ์ หรือผู้รู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม 
๑๐. สมุดบันทึกกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
๑๑. พันธุ์ปลากัดสวยงาม ภาชนะเลี้ยง อาหาร ยารักษาโรคและอุปกรณ์การดูแล 

 
 บทบาทของนักเรียน 
 ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

๑. อ่านบัตรแจ้งจุดประสงค์  และปฏิบัติตามทีละขั้นตอนอย่างระมัดระวัง 
๒. พยายามตอบคําถามหรืออภิปรายอย่างสุดความสามารถ  
๓. นักเรียนต้องตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม  ฝึกทักษะการสื่อสารอย่างตั้งใจ ไมร่บกวนผู้อ่ืน 
๔. เวลาทํากิจกรรมเสร็จให้เก็บบัตรทุกอย่าง และสื่อการเรียนให้เรียบร้อย หากมี สิ่งใดชํารุด

เสียหาย ต้องรีบแจ้งให้ครูทราบทันที 
 

สิ่งท่ีนักเรียนต้องเตรียม  
ครูควรชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้  
๑. เมื่อแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
๒. ศึกษาบัตรคําสั่งและปฏิบัติตามบัตรคําสั่งอย่างเคร่งครัด  
๓. ศึกษาเนื้อหา ร่วมกันอภิปรายด้วยความตั้งใจและไม่พูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  
๔. ทําแบบฝึกปฏิบัติจากบัตรคําถามลงในชุดฝึกปฏิบัติของแต่ละคนเป็นรายคน  
๕. นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจให้เสร็จทันเวลา 
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การวัดและประเมินผล  
  

ประเด็นที่ประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

-  ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
 ประวัติความเป็นมาของปลากัด 
 สายพันธ์ุของปลากัด 
 การคัดเลือกปลากดัที่ด ี
 การเพาะพันธุ์ปลากัด 
 การอนุบาลปลากัด 
 การเลีย้งและการดูแลปลากดั 
 วัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลากดั 
 การตลาดของปลากัด 

 

- สังเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรม
ระหว่างเรยีน 

- ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรม 
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
- สังเกตการบันทึกผลการเรียนรู ้

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกผลการเรยีนรู ้
- แบบประเมินด้านความรู ้และ

ผลงาน 
- แบบทดสอบ 

-  ทักษะ / กระบวนการ - สังเกตกระบวนการทํางาน  - แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห ์ - สังเกตการใหเ้หตผุลทีเ่หมาะสม

สนับสนุนความคิดในการตอบ
คําถาม ในกระบวนการเรียนการ
สอน 
 

- การตั้งประเด็นคําถามของครูที่
กระตุ้นความคิด 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

-  คุณธรรม จริยธรรม และ 
   ค่านิยม 

- สังเกตจากทักษะกระบวนการกลุม่ 
พฤติกรรมการเรียนและการร่วม
กิจกรรมในช้ันเรยีน 
 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เร่ือง ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 

 
 

จากนโยบายการพัฒนาของชาติที่มุ่งเน้นให้เยาวชนมีพัฒนาการสู่ประเทศไทย 4.0 และยังคงรักษา
ความเป็นไทย ตามแนวทางนโยบายการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติร่วมกับพระราชดําริของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทย เป็นคนที่เก่งเรียน เก่งงานและเก่งดี  รวมถึงจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่เน้นการจัดระบบการศึกษาใหม่ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ
สังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  การจัดการศึกษาจึงควรยึดหลักให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนเพ่ือ
ส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  

ปัจจุบันทั้งภาครัฐและประชาชนได้มีการส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริกันอย่างกว้างขวางซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเห็นผลได้จริงเป็นอย่าง ดี 
รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการนําความรู้ในท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการ
สอนแบบบูรณาการ โดยเฉพาะ ปลากัด ที่มีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนาน  เนื่องจากในปัจจุบันการ
ส่งออกสัตว์น้ําสวยงามของประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของอาเซียน ในขณะที่ภาครัฐก็เริ่มที่จะสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาทั้งด้านการเพาะเลี้ยง การตลาดและส่งเสริมการลงทุนในการประกอบการมากขึ้น การ
พัฒนาการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามเพ่ือนําไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน เยาวชนและคนในชุมชน
ตามบริบทและศักยภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ควรดําเนินการจัดทําอย่างเป็นระบบตามกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสม  โดยเลือกแนวทางท่ีจะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้วยการกําหนด
เป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยดําเนินการ
วิเคราะห์และกําหนดเนื้อหาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพใน
รูปแบบของการบูรณาการแบบสอดแทรก ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  5  กลุ่มสาระ โดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นแกน แล้วเชื่อมโยงบูรณาการกับสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการจัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผู้วิจัยได้ยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาหมาย ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  เป็นบรรทัดฐาน และหน่วยการเรียนรู้นี้ผู้วิจัยได้
ใช้หลักการจัดการความรู้ ในการระบุถึงความรู้ที่ต้องการ  การจัดหาแสวงหาความรู้การแบ่งปันและกระจาย
ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ การนําความรู้มาใช้ การจัดเก็บความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ การ
ติดตามตรวจสอบความรู้ ซึ่งทั้งหมดของกระบวนการดังกล่าวเป็นการนําองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นหน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 
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ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปลากัดกับสังคมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7 
ปลากัดกับสงัคมไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ค 5.1 ป.4/2 , ค 6.1 ป.4-6/3 , 
ค 6.1 ป.4-6/5 
- รวบรวมและจําแนกข้อมลู 
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
- เชื่อมโยงความรูค้ณติศาสตร์กับ

ศาสตร์อื่น ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ส 4.1 ป.4/3 , ส 4.2 ป.4/2 ,  
ส 4.3 ป.4/3 
- แยกแยะประเภทหลักฐานท่ีใช้ในการศึกษา

ความเป็นมาของท้องถิ่น 
- ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี

พบในท้องถิ่น 
- อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีสําคัญ และควรค่า

แก่การอนุรักษ ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท 1.1 ป.4/6 , ท 3.1 ป.4/1 , 
ท 4.1 ป.4/6 
- สรุปความรู้และข้อคิด จากเรื่องที่

อ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
- จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

จากเรื่องที่ฟังและด ู 
- บอกความหมายของสํานวน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 

ง 1.1 ป.4/1-2 , ง 4.1 ป.4/1 
- อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
- ทํางานบรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน 
- อธิบายความหมายและความสําคัญ ของอาชีพ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ว 1.2 , ว 2.1 , ว 8.1 ป.4/1 
- เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  

- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  

- ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ท่ีจะ
ศึกษาตามท่ีกําหนดให้และตามความสนใจ 

 

สมรรถนะของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคดิ 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ใฝุเรียนรู ้
- รักความเป็นไทย 

ภาระงาน / ชิ้นงาน 

ใบงาน สรุปข้อคิดความสัมพันธ์ของปลากัดกับสังคมไทย 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7 ปลากัดกับสังคมไทย 

เวลา  2 ชั่วโมง 
 
1. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 ปลากัดเป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็กที่มีความสวยงามและมีความเป็นนักสู้ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน โดยในอดีตจะนําปลากัดมาใช้เป็นเกมกีฬาที่มีการนําปลามากัดแข่งขันจนเกิดการพัฒนาไปสู่การทํา
ให้เป็นปลาสวยงามที่มีความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 สาระท่ี ๑   การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการทํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดํารงชีวิต
และครอบครัว 
 ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
 ง 1.1 ป.4/2 ทํางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ  
และซื่อสัตย์ 
 สารที่ 4 การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จําเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ง 4.1 ป.4/1 อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 สาระท่ี ๑   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งทีเรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 สาระท่ี 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหา
ความรู้  การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
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 ว 8.1 ป.4/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กําหนดให้และ
ตามความสนใจ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระท่ี ๑   การอ่าน 
 มาตรฐาน ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
 ท 1.1 ป.4/6 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 

 สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ท 3.1 ป.4/6 จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและด ู  

 
 สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 

 มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   
 ท 4.1 ป.4/6 บอกความหมายของสํานวน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 ส 4.1 ป.4/3 แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 
 
 มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ส 4.2 ป.4/2 ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ
มนุษยชาติ   
 
 มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธํารงความเป็นไทย 
 ส 4.3 ป.4/3 อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สําคัญ น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 สาระท่ี ๕   การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ค 5.1 ป.4/2 อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่งและตาราง 
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 สาระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ค 6.1 ป.4-6/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.4-6/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 

  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของปลากัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ 
๒. บอกความสําคัญของปลากัดท่ีมีต่อสังคมไทยได้ 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- อธิบายเหตุผลในการการเพาะเลี้ยงปลากัดในอดีต 
- อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 
 4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  

- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  
- ตั้งคําถามเก่ียวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กําหนดให้และตาม

ความสนใจ 
 
 4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- การอ่านเพ่ือสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
- การจําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังหรือดู 
- การบอกความหมายของสํานวน 

 
 4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

- แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น 
- ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่น 
- อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สําคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

 
 4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- รวบรวมและจําแนกข้อมูล 
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
- เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
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5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ใฝุเรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้
 ชั่วโมงที่ 1  

 ขั้นการสังเกตและรวบรวมข้อมูล 
๑. ครูนําบัตรภาพปลากัดมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่ามีใครรู้จักบ้าง และปลาชนิดนี้มี

ความสําคัญกับคนไทยอย่างไร โดยให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของ
นักเรียน 

๒. ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน ( Pre-Test ) 
๓. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละเพศและความรู้ความสามารถจํานวนกลุ่มละ 3-4 คน  
๔. ครูเปิดสื่อวีดิทัศน์หรือเปิดจากอินเทอร์เน็ต ( www.youtube.com ) ให้นักเรียนดู 
๕. ครูสนทนากับนักเรียนพร้อมกับให้นักเรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนรู้และใบความรู้

เพ่ิมเติม 
 

 ขั้นการวางแผนปฏิบัติ 
๖. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนศึกษาความรู้และสืบค้นความรู้ เรื่อง ปลากัดกับสังคมไทย 

จากห้องสมุดและสื่อออนไลน์ 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นการลงมือปฏิบัติ 
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้และสืบค้นความรู้ เรื่อง ปลากัดกับสังคมไทย จากเอกสาร

ประกอบการเรียนรู้ ใบความรู้ ปูายข้อมูลความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดและสื่อออนไลน์ 
 
 ขั้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

๘. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อคิดและข้อเท็จจริงใน
ความสําคัญและความสัมพันธ์ของปลากัดที่มีต่อสังคมไทย 

 
ขั้นการสรุป ( การสร้างองค์ความรู้ ) 
๙. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอและอภิปรายข้อมูลความรู้ที่ศึกษามา 
๑๐. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการนําเสนอและอภิปรายของนักเรียน 
๑๑. ครูให้นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้ลงใน ใบงาน สรุปข้อคิดความสัมพันธ์ของปลากัดกับสังคมไทย 

http://www.youtube.com/
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8. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
-  ใบงาน สรุปข้อคิดความสัมพันธ์ของปลากัดกับสังคมไทย 

 
9. การวัดและประเมินผล 
  

ประเด็นที่ประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

-  ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
 ประวัติความเป็นมาของปลากัด 
 ปลากัดกับคนไทย 
 ภูมิปัญญาในการพัฒนาสายพันธ์ุ

ปลากัดไทย 
 ศัพท์ปลากัดกับคนไทย 

 

- สังเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรม
ระหว่างเรยีน 

- ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรม 
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
- สังเกตการบันทึกผลการเรียนรู ้

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกผลการเรยีนรู ้
- แบบประเมินด้านความรู ้และ

ผลงาน 
 

-  ทักษะ / กระบวนการ - สังเกตกระบวนการทํางาน  - แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห ์ - สังเกตการใหเ้หตผุลทีเ่หมาะสม

สนับสนุนความคิดในการตอบ
คําถาม ในกระบวนการเรียนการ
สอน 
 

- การตั้งประเด็นคําถามของครูที่
กระตุ้นความคิด 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

-  คุณธรรม จริยธรรม และ 
   ค่านิยม 

- สังเกตจากทักษะกระบวนการกลุม่ 
พฤติกรรมการเรียนและการร่วม
กิจกรรมในช้ันเรยีน 
 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. หนังสือประกอบการเรียนรู้ ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 
2. ใบความรู้ ใบกิจกรรม ปูายข้อมูลความรู้ 

 
 10.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 
2. ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศและสื่อออนไลน์ 
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ปลากัดไทย เป็นปลาน้ําจืดสายพันธุ์พ้ืนเมืองที่พบตามแหล่งน้ําธรรมชาติ มีความว่องไว อดทน 
แข็งแรงสีสันสวยงาม มีสัญชาตญาณในการต่อสู้ จึงเป็นปลาที่เด็กผู้ชายนิยมแสวงหาเพ่ือนํามาเล่นแข่งขันเป็น 
“กีฬากัดปลา” เป็นการประกวดแข่งขันที่ได้รับการจารึกว่าเป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยมาแต่โบราณเนื่องมาจาก
ปลากัดนอกจากจะมีความอดทนในการต่อสู้เป็นระยะเวลานานๆ แล้วยังมีลีลาการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยชั้นเชิงและ
ศิลปะอีกด้วย รวมถึงการมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาด้วยความงามตามธรรมชาติของปลากัดจึงเป็นสิ่งที่มีคนนิยม
เลี้ยงเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงสวยงามและนักกีฬาตัวโปรดของคนไทย 

 

 
 
 
ลักษณะ พฤติกรรม และความสัมพันธ์กับมนุษย์ 

ปลากัดมีรูปร่างเพรียวยาวและแบนข้าง หัวมีขนาดเล็ก ครีบก้นยาวจรดครีบหาง หางแบนกลม มี
อวัยวะช่วยหายใจบนผิวน้ําได้โดยใช้ปากฮุบอากาศโดยไม่ต้องผ่านเหงือกเหมือนปลาทั่วไป เกล็ดสากเป็นแบบ
ทีนอยด์ ปกคลุมจนถึงหัว ริมฝีปากหนา ตาโต ครีบอกคู่แรกยาวใช้สําหรับสัมผัส ปลาตัวผู้มีสีน้ํา ตาลเหลือบ
แดงและน้ําเงินหรือเขียว ครีบสีแดงและมีแถบสีเหลืองประ ในขณะที่ปลาตัวเมียสีจะซีดอ่อนและมีขนาดลําตัว
ที่เล็กกว่ามากจนเห็นได้ชัด 

ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 6 เซนติเมตร พบกระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ํานิ่งตื้น ๆ ขนาดเล็กของที่ราบ
ลุ่มภาคกลางและบางส่วนของภาคเหนือในประเทศไทยเท่านั้น สถานะปัจจุบันในธรรมชาติถูกคุกคามจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและสารเคมีท่ีตกค้าง 

 

ปลากัดปลากัดกับสงัคมกับสงัคมไทยไทย  
 

                 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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การกัดกันของปลากัดจีนตัวผู้ 

 
มีพฤติกรรมชอบอยู่ตัวเดียวในอาณาบริเวณแคบ ๆ เพราะดุร้ายก้าวร้าวมากในปลาชนิดเดียวกัน ตัวผู้

เมื่อพบกันจะพองตัว พองเหงือก เบ่งสีเข้ากัดกัน ซึ่งในบางครั้งอาจกัดได้จนถึงตาย เมื่อผสมพันธุ์ ตัวผู้จะเป็น
ฝุายก่อหวอดติดกับวัสดุต่าง ๆ เหนือผิวน้ํา ไข่ใช้เวลาฟัก 2 วัน โดยที่ปลาตัวผู้จะเป็นฝุายดูแลไข่และตัวอ่อน
เอง โดยไม่ให้ปลาตัวเมียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
 
ปลากัดกับคนไทย 

นับแต่การสร้างชาติไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัย การชนไก่ กัดปลา เป็นเกมการพนันที่ได้รับการจารึกว่า เป็น
ที่นิยมในหมู่ชาวไทยมาแต่โบราณ อันที่จริงแล้ว เกมกีฬาการกัดปลาของชาวไทยนั้น นอกจากปลากัดแล้วยังมี
ปลาอีกสองชนิด ที่นํามากัดแข่งขันกันคือ ปลาหัวตะกั่ว และปลาเข็ม แต่ก็ไม่แพร่หลาย ติดใจคนทั่วไปเหมือน
ปลากัด ทั้งนี้เนื่องมาจากสัตว์น้ําชนิดนี้นอกจากจะมีน้ําอดน้ําทนในการต่อสู้เป็นระยะเวลานานๆ แล้ว ลีลาการ
ต่อสู้ก็เต็มไปด้วย ชั้นเชิงและศิลปะ และเหนือสิ่งอ่ืนใดนักรบจิ๋วเหล่านี้จะสง่างามยิ่งในระยะเวลาที่เข้าต่อสู้ 
ความสวยงามตามธรรมชาติของปลากัดจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทําให้คนนิยม ปลาชนิดนี้จึงเป็นทั้งสัตว์เลี้ยง
สวยงามและนักกีฬาตัวโปรดของคนไทย 

วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตเป็นวิถีชีวิตชนบทของ
ผู้คนในสังคมเกษตรกรรมที่คนส่วนใหญ่มักผูกพันกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ละครอบครัวมีการเลี้ยงสัตว์
ต่างๆเอาไว้โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเอาไว้ใช้งาน เอาไว้เป็น
อาหาร และเอาไว้เป็นงานอดิเรก เช่น การเลี้ยงไก่ชน การ
เลี้ยงวัว ควาย และการเลี้ยงปลากัด เป็นต้นเมื่อเสร็จสิ้น
ฤดูการเก็บเกี่ยว ชาวบ้านมักนําสัตว์ที่ตนเองเลี้ยงมาใช้ใน
กิจกรรมนอกเหนือจากที่เป็นอยู่ เช่น การกัดปลา การตีไก่ 
การแข่งวิ่งควาย และชนวัว เป็นต้น จนกลายเป็นประเพณี
และขนบธรรมเนียมของสั งคมในชนบทและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นการพนันอีกด้วย 

 นานกว่า 200 ปีแล้วที่คนไทยรู้จักการเลี้ยงและนําปลากัดมาต่อสู้กัน เนื่องจากปลากัดมีลักษณะเด่น
คือเป็นนักสู้ที่มีความทรหดอดทน มีสีสันที่สวยงาม จนกลายเป็นเกมส์กีฬาที่ได้รับความนิยมไม่แพ้การตีไก่ตาม
ตํานานการกัดปลาไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่สมัยใดแต่มีเรื่องเล่าต่อมาว่ าในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พวกมอญและพม่าเอากลองยาวมาเผยแพร่ให้คนไทย เพ่ือใช้เล่นกันในช่วงเทศกาลงานประเพณีต่างๆ ส่วนคน

 

                 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Betta_splendens_fighting.JPG
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ไทยก็สอนการเล่นกัดปลาเป็นการตอบแทน ต่อมา พม่าก็ได้นําการเล่นกัดปลากลับไปยังประเทศ และได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก 

ปัจจุบันการแข่งขันกัดปลาได้เสื่อมความนิยมลงไปแล้ว ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่นิยมนําปลากัดมาเลี้ยงเพ่ือ
ความสวยงามมากกว่า 

 

 
 
(ภาพจากหนังสือชื่อTwentieth Century Impression of Thailand ในปีค.ศ.1908ซึ่งชาวต่างชาติ

สร้างฉากแสดงการกัดปลาของคนไทยและวาดภาพไว้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ) 
 
ภูมิปัญญาของคนไทยกับปลากัด 

ภูมิปัญญาในการแสวงหาปลากัดและคัดเลือกปลากัดนั้น คนไทยรู้ว่าปลากัดนิยมเข้าไปอยู่ในรูปู ตั้งแต่
ต้นฤดูหนาว ตามขอบหนอง ชายบึง ริมคูและรางน้ํา แล้วจะออกมาแพร่พันธุ์ใหม่ในต้นฤดูฝนราวเดือน
พฤษภาคม กระจายออกไปหากินตามที่มีหญ้ารกๆ ในเขตน้ําตื้น ปลากัดสายพันธุ์เดิมนี้ เรียกว่า ปลาปุา หรือ
ปุาลูกทุ่ง ลําตัวเป็นสีน้ําตาลอ่อนค่อนข้างต่ํา มีความว่องไวแต่กัดไม่ทน ประมาณปี พ.ศ. 2430 นักเลงปลา
บางคนเริ่มใช้วิธีขุดล้วงเอาปลาปุามาขังไว้ในโอ่งแล้วเลี้ยงดูให้อาหาร พอถึงฤดูฝนก็นํามากัดพนันกับปลาปุา ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะสู้ปลาขุดที่เลี้ยงมาไม่ได้ การเล่นปลาขุดนิยมเล่นกันจนถึงประมาณปี พ.ศ. 2496 จึงเกิดการคัด
พันธุ์ปลาลูกทุ่งนามาฝึกต่อสู้ให้อดทนจนกลายเป็นพันธุ์ใหม่ เรียกว่า ปลาหม้อ หรือ ลูกหม้อ ซึ่งมีขนาดใหญ่
กว่าเดิม กัดเก่ง อดทน และยังมีสีสันสวยงามอีกด้วย 

ต่อมาได้เกิดการคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลากัดขึ้นมาอีก 
4 ชนิด เป็นการเริ่มต้นพันธุศาสตร์สัตว์น้ําของเมืองไทย เกิด
ปลาพันทางที่ได้รับการผสมระหว่างปลาลูกหม้อกับปลาลูกทุ่ง 
เรียกว่า ปลาสังกะสี ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะได้ชื่อมากจาก
ผิวหนังที่หนาแกร่งไม่ถูกกัดขาดง่ายและตัวใหญ่ เมื่อมีการผสม
กันตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไป ระหว่างปลาสังกะสีกับปลากัด
ลูกทุ่งจะกัดเก่งกว่าปลาลูกหม้อ เรียกว่า ปลาซ้ําสาม และเมื่อ 
นําปลาลูกผสมนี้มาผสมกันต่อไปก็จะเกิดการกลายพันธุ์เป็น
ปลากัดท่ีมีหางยาวและมีสีสันของปลามากข้ึน เช่น ปลากัดจีน 
 

 
แหล่งที่อยู่อาศัยของปลากัดป่า 
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ส านวนและค าศัพท์ปลากัดกับคนไทย 
 ปลากัดเป็นกีฬาพ้ืนบ้านยอดนิยมของไทยมาแต่อดีต ศัพท์เทคนิคต่างๆ ของปลากัดนั้นเป็นที่รู้จัก
คุ้นเคยแพร่หลายทั่วไป ภายหลังมีการนํามาใช้กับบริบทของสังคมไทย นานวันเข้าคําศัพท์หลายคําถูกใช้อย่าง
เคยชินจนลืมไปว่าคําศัพท์เหล่านี้มาจากแวดวงปลากัด เช่น  
 

ส านวน / ค าศัพท์ ความหมาย 
ก่อหวอด หวอด คือ ฟองอากาศที่ตัวผู้สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ตัวเมียวางไข่ในการผสม

พันธุ์ 
สํานวนนี้ หมายถึง เริ่มจับกลุ่มกันเพ่ือทําการอย่างใดอย่างหนึ่งมักใช้ใน
การกล่าวถึงการกระทําการไม่ดี 

คร่ําหวอด ปลากัดท่ีเคยก่อหวอดมาหลายครั้ง เมื่อกัดชนะก็จะสามารถก่อหวอดได้
ด้วย 
สํานวนนี้ หมายถึง ความเชี่ยวชาญ หรือ ความชํานาญ 

ลูกหม้อ ใช้เรียกปลากัดที่ถูกคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์อย่างพิถีพิถันจนกลาย
มาเป็นปลากัดชั้นดี  
สํานวนนี้ หมายถึง การเปรียบเทียบกับข้าราชการในกระทรวงทบวง
กรมหรือองค์กรต่างๆ ที่มีประสบการณ์สูงรู้งานเป็นอย่างดี รวมถึง
ลูกน้องหรือลูกจ้างที่ทํางานในองค์กรมาอย่างยาวนานจนได้รับความ
ไว้วางใจ 

ลูกไล่ ใช้เรียกปลากัดที่ถูกไล่ไม่ยอมสู้กับตัวอื่น  
สํานวนนี้ หมายถึง คนที่ถูกข่มตลอดเวลา 

ลูกทุ่ง ปลากัดตามทุ่งตามนาที่เกิดและโตตามธรรมชาติ 
สํานวนนี้ หมายถึง สิ่งที่เกิดและเป็นไปตามธรรมชาติของท้องทุ่ง 

พอง เป็นอาการที่พร้อมจะกัดของปลากัดที่จะคลี่ครีบและกางหางจนดูน่า
เกรงขามบางท่ีก็จะเร่งสีที่ตัวจนเข้มชัดขึ้น 
คําศัพท์นี้ หมายถึง อาการเบ่ง วางก้ามหรืออาการจองหองของคน 

ห้าว ใช้เรียกอาการคึกคักของปลากัดแม้ว่าจะเข้าข่ายลาลานมากกว่าก็ตาม 
คําศัพท์นี้ หมายถึง อาการพร้อมที่จะเข้าชน 

ตัวแข็ง เมื่อลงสนามแข่งกัดปลา เวลาที่ปลากัดถูกจุดสําคัญเข้าปลาที่ห้าวๆ จะ
เกิดอาการตัวแข็งท่ือ 
สํานวนนี้ หมายถึง อาการท่ีร่างกายเกร็งแข็งไปทั้งตัว 

ถอดสี เมื่อปลากัดเกิดอาการตัวแข็งหรือไม่พร้อมสู้แล้ว สีสันของปลาก็จะจาง
ลงด้วย 
สํานวนนี้ หมายถึง อาการท่ีถอดใจหรือยอมแพ้ไม่ยอมสู้ต่อ 
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ประวัติของปลากัดไทย 
ปลากัด เป็นปลาที่นิยมเลี้ยงมานานตามหลักฐานที่มีบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่นําปลากัดมาเป็น

กีฬาแข่งขั้นพ้ืนบ้าน ดังที่ระบุว่าการ ตีไก่ กัดปลา แต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดมากนัก จนเริ่มมีการบันทึ ก
รายละเอียดที่เก่ียวกับปลากัดในสมัยรัตนโกสินทร์ดังนี้ 

 พ.ศ. 2383 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 ) ได้
มอบปลากัดส่วนพระองค์แก่นายแพทย์ธีโอดอร์ แคนเตอร์ 

 พ.ศ .  2392 นายแพทย์ ธี โ อดอร์  แคน เตอร์  ได้ ตั้ ง ชื่ อ ให้ ว่ า 
Macropoduspugnax, Var. แต่พบว่าเกดิความสับสนระหว่างชนิดปลา
กัดกับปลาชนิดอ่ืนที่มีการค้นพบใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกันบ่อย ทําให้มี
การตรวจสอบและศึกษาอย่างจริงจัง 

 พ.ศ. 2417 พบหลักฐานบันทึกถึงการเริ่มนําปลากัดไทยไปเลี้ยงใน
ยุโรป 

 พ.ศ. 2436 มีการบันทึกไว้ว่ามีการเพาะพันธุ์ปลากัดสําเร็จในยุโรปที่
ประเทศฝรั่งเศส และทําให้ปลากัดที่เพาะพันธุ์ได้มีความแข็งแรง มี
รูปร่างและสีสันที่สวยงามทําให้เกิดการเลี้ยงปลากัดเป็นปลาสวยงาม
แทนการเลี้ยงเพ่ือเป็นกีฬาแข่งขันกัน 

 พ.ศ. 2439มีการนําปลากัดเข้าไปในประเทศเยอรมันนี 
 

 พ.ศ.2452 ซี. เท็ดเรแกน ได้มีการศึกษาปลากัดอย่างจริงจังพร้อมกับ
ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ให้คนทั่วไปรู้จักปลากัดในชื่อ BettaSplendens
ซึ่งเป็นชื่อจากภาษาละติน แปลว่า นักรบผู้สง่างาม หรือมีชื่อสามัญ คือ 
Siamese Fighting Fish ที่แปลว่า ปลากัดสยาม 

 
 พ.ศ. 2453มีการนําปลากัดเข้าไปเลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 พ.ศ. 2507 นักเพาะเลี้ยงปลากัดชาวอเมริกา ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์

ใหม่ที่มีครีบยาวเพราะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์กับปลาท้องถิ่นใน
สหรัฐอเมริกา เรียกว่า ปลากัดลิบบี้ 

 
 
 

 พ.ศ. 2510 นักเพาะเลี้ยงปลากัดชาวอเมริกาได้มีการพัฒนาสายพันธุ์
ขึ้นใหม่อีก 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ปลากัดหางสามเหลี่ยม ( Delta ) และ 
ปลากัดหางสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ( Super Delta ) 

 
 

 

 

 

 

                 



25 
 

 พ.ศ. 2530 นักเพาะพันธุ์ปลากัดชาวเยอรมันและฝรั่งเศส ได้พัฒนา
สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้เลี่ยงปลากัดทั่วโลก คือ ปลากัดหาง
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ( Half-moon ) 

 
 
 
 
 

 พ.ศ. 2543 นักเพาะพันธุ์ปลากัดชาวสิงคโปร์สามารถเพาะพันธุ์ ปลา
กัดหางมงกุฎ ( Crown tail ) ได้สําเร็จ ซึ่งเป็นการผสมพันธุ์ระหว่าง 
ปลากัดหางจีกร หรือ ปลากัดหนามเตย กับ ปลากัดหางสามเหลี่ยม 
 
 
 
 
 

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบให้ปลากัดไทย
เป็นสัตว์น้ําประจําชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรม
ประมงเสนอ 

 
 
 

 
ปลากัดได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นเป็นลําดับและยังมีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของตลาดและความพึงพอใจของผู้เลี้ยง ทําให้พบปลากัดที่มีรูปร่างหน้าตาและสีสันที่
หลากหลายมากมายในปัจจุบัน  
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แบบบันทึกผลคะแนนด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7 ปลากัดกับสังคมไทย 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
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20 20 20 60 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ด.ช. .....       
2 ด.ญ. …..       
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

 
หมายเหตุ   ผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินต้องได้คะแนนมากกว่า 36 คะแนน ขึ้นไป 
 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
การเขียนสื่อความ เรื่อง สรุปข้อคิดความสัมพันธ์ของปลากัดกับสังคมไทย 

ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          

 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ๖ ( 60% ) ขึ้นไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ด ี คะแนน 14 – 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงช่ือ.........................................ผูป้ระเมิน 
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เกณฑ์การประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 

การเขียนสื่อความ เรื่อง สรุปข้อคิดความสัมพันธ์ของปลากัดกับสังคมไทย 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ด ี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 
1. เขียนสื่อความได้
ครบถ้วนถูกต้อง 
สมบูรณ์ทุกประเด็น 

เขียนสื่อความได้
ครบถ้วนทุกประเด็น 
สมบูรณ์ตามข้อคําถาม 
และมีข้อความ
สละสลวยน่าสนใจ 

เขียนสื่อความได้
ครบถ้วนทุกประเด็น 
สมบูรณ์ตามข้อคําถาม 

เขียนสื่อความได้
ครบถ้วน แต่ไม่ 
สมบูรณ ์

เขียนสื่อความไม่
ครบถ้วน และไม่
สมบูรณ ์

2. การใช้ภาษาได้
ถูกต้องตามหลักภาษาไม่
วกไปวนมา 

การใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา ไม่วก
ไปวนมา อ่านแล้ว
เข้าใจได้ทันท ี

การใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา ไม่วก
ไปวนมา แตต่้อง
ตีความหมายบ้าง 

การใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา แต่วก
ไปวนมาบ้าง เข้าใจได้
ยาก 

การใช้ภาษาไม่ถูกต้อง
เขียนวกไปวนมา อ่าน
แล้วไมเ่ข้าใจ 

3. เขียนแสดงความคดิ
แปลกใหม่ เสนอทัศนะ
ไม่ซ้ําแบบใคร 

เขียนแสดงความคิดได้
ถูกต้องเหมาะสม 
แปลกใหม่ และมีการ
นําเสนอไปไม่ซ้าํแบบ
ใคร 

เขียนแสดงความคิดได้
ถูกต้อง แปลกใหม่ แต่
ซ้ําแบบคนอื่น 

เขียนแสดงความคิด 
ค่อนข้างดี ไม่แปลก
ใหม่ ไม่ซ้ําแบบคนอ่ืน 

เขียนแสดงความคิด 
ค่อนข้างสับสน ไม่
แปลกใหม่ และซ้ํา
แบบคนอื่น 

4. เขียนสะกดคําถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย 

เขียนสะกดคําถูกต้อง
ตามหลักภาษาทุกคํา 
ตลอดทั้งหมดไมผ่ิด
เลย 

เขียนสะกดคําถูกต้อง
ตามหลักภาษา มผีิด
บ้างเพียงเล็กน้อย 

เขียนสะกดคํา
ค่อนข้างถูกต้องตาม
หลักภาษา มผีิด
ค่อนข้างเยอะ 

เขียนสะกดคําไม่
ถูกต้องตามหลักภาษา 
และเขียนผิดจาํนวน
มาก 

5. ความสะอาดสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ทํางานได้สะอาด 
สวยงามเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย และมีการ
ตกแต่งให้สวยงาม 

ทํางานได้สะอาด 
สวยงามเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย  

ทํางานค่อนข้าง
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยบางส่วน 

ทํางานไม่สะอาด ไม่
สวยงามและไม่เป็น
ระเบียบ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20   ดีมาก 
3 หมายถึง ด ี คะแนน 14 – 15   ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13   พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า  10  ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง กระบวนการกลุ่ม 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 

1 ด.ช......          
2 ด.ญ......          
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า  10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงช่ือ.........................................ผูป้ระเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง กระบวนการกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. ปรึกษาหารือ  และ แบ่ง
หน้าที่ใน การทํางาน  

 ปรึกษาหารือกันก่อนทาํงาน 
มีการแบ่งหน้าที่ในการทํางาน 
และปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้
ถูกต้องเป็นอย่างดีทุกครั้ง 

 ปรึกษาหารือกันก่อนทาํงาน 
มีการแบ่งหน้าที ่และทาํตาม
หน้าที่เป็นส่วนใหญ ่

ปรึกษาหารือ แบ่งหน้าที่ใน
การทํางาน 
ปฏิบัติได้แต่ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย 

ไม่มีการปรึกษาหารือ และ
ไม่แบ่งหน้าที่การทํางาน 

2. การวางแผน 
การทํางานและ 
การให้ความรว่มมือ 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่ม ทุกคนให้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดีทุกครั้ง 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่มทุกครั้ง 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่ม 
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการวางแผน 
การทํางานร่วมกัน 
ภายในกลุ่ม 

3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผลงานเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่กําหนด 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่างไว้
ตามบทบาทหนา้ที่ และ
ปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปสรรค
แต่ละขั้นอยา่งมีประสิทธภิาพ 
ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่างไว้
ตามบทบาทหนา้ที่ และต้อง
ขอความชว่ยเหลือจากบุคคล
ที่เกี่ยวขอ้งในการแก้ปญัหา 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่าง
ไว้ตามบทบาทหนา้ที่ แต่ต้อง
ได้รับคําแนะนําจึงจะ
ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน 

มีการปฏิบัต ิ 
แต่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน 

4. การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การ
ช่วยเหลือแบ่งปัน การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภายใน  
กลุ่มและส่วนรวม 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี 
รับฟังคําวิพากษ์วจิารณ์ด้วย
อาการที่สงบ และชี้แจงด้วย
ถ้อยคําที่สุภาพ และมีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายในกลุ่ม 
และส่วนรวมเป็นอย่างด ี

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์ได้
ดี รับฟังคําวิพากษว์ิจารณ์ 
ด้วยอาการที่สงบ และชี้แจง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และมีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายในกลุ่ม 
และส่วนรวม 
เป็นส่วนใหญ่ 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์ได้
ดี รับฟังคําวิพากษว์ิจารณ์ 
ด้วยอาการที่สงบ และชี้แจง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และมี
การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายในกลุ่ม 
และส่วนรวม 
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่นไม่มี
การควบคุมอารมณ์ไม่มีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายใน
กลุ่ม และสว่นรวม 

5. ผลงานเสร็จทันตาม
กําหนด และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงถึง
การนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ และมีการ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
เรียบร้อย หลังเลิก
ปฏิบัติงาน 

ผลงานเสร็จตามกําหนดเวลา 
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ดีเยี่ยม แสดงถึงการนําความรู้
ที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นอยา่งดี 
และมีการจัดเกบ็ วัสด ุอุปกรณ์
หลังเลิกปฏิบัติงาน เรียบร้อยด ี

ผลงานเสร็จตามกําหนดเวลา 
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ดี แสดงถึงการนําความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้เป็นอยา่งดี 
และมีการจัดเกบ็ วัสด ุ
อุปกรณ์หลังเลิกปฏิบัติงาน  

ผลงานเสร็จตามกําหนดเวลา 
และมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์แสดงถึงการนํา
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็น 
และมีการจัดเกบ็ วัสด ุ
อุปกรณ์หลังเลิกงาน แต่ทํา
เกินเวลา 

ผลงานยังทําไม่เสร็จ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง “ ความรับผิดชอบในการท างาน ” 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 
1 ด.ช......          
2 ด.ญ......          
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           

 
 

เกณฑ์การประเมิน  40  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 

 
 

        ลงชื่อ ……………………………………….  ผู้ประเมิน   
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง  “ความรับผิดชอบในการท างาน” 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ด ี(3) พอใช้ (2)         ปรับปรุง (1)                              
1. ความรับผิดชอบ
ในงานท่ีได้รับ    
มอบหมาย 

ทํางานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ และมี
ความพยายาม 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ทํางานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ และมี
ความพยายาม 
แก้ปัญหา 

ทํางานท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นบางครั้ง  
ไม่แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ไม่รับผิดชอบงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย                   
งานเสร็จล่าช้า 

2. ยอมรับ และเห็น
คุณค่าของการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตน 

ยอมรับผดิในการกระทํา
ของตน เมื่อทําผิด 
พัฒนางาน และมีการ
แก้ไขปรับปรุงงาน  
ได้ถูกต้องทุกครั้ง 

ยอมรับผดิในการกระทํา
ของตนเมื่อทําผิด  
พัฒนางาน และม ี
การแก้ไขปรับปรุงงาน
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

ยอมรับผดิเมื่อทําผิด 
พัฒนางาน และมีการ
แก้ไข ปรับปรุง ได้
ถูกต้องเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับผดิเมื่อ
ทําผิด ไม่มีการแกไ้ข
ปรับปรุงงาน 

3. ความขยัน    
หมั่นเพียร ในการ
ทํางาน 

มีสมาธิในการทํางานเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละและอดทน มี
ความละเอียดรอบคอบ
ในการทํางานไม่เกี่ยง
งานพยายามทํางานจน
สําเรจ็ ลุล่วงเป็นอย่างด ี

มีสมาธิในการทํางาน 
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความเสยีสละ มีความ
ละเอียดรอบคอบในการ
ทํางานไม่เกี่ยงงาน 
พยายามทํางานจน
สําเรจ็ลลุ่วงเป็นส่วน
ใหญ่ 

มีสมาธิในการทํางาน 
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความเสยีสละ มีความ
ละเอียดรอบคอบในการ
ทํางานไม่เกี่ยงงาน 
พยายามทํางานจน
สําเรจ็ลลุ่วงเป็นบางครั้ง 

ไม่มสีมาธิในการทํางาน 
เข้าร่วมกิจกรรม และ
ทํางานสําเร็จเป็น
บางครั้ง 

4. ปฏิบัติงานตาม      
ขั้นตอน 

มีการปฏิบตัิตามขั้นตอน
ทีว่างไว้ตามบทบาท
หน้าท่ี และปรับปรุง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
การทํางาน ในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการปฏิบตัิตามขั้นตอน
ที่วางไว้ตามบทบาท
หน้าท่ี และต้องขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหา 

มีการปฏิบตัิตามขั้นตอน
ที่วางไว้ตามบทบาท
หน้าท่ี   แต่ต้องได้รับ
คําแนะนําจึงจะ
ปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอน 

มีการปฏิบตัิ แตไ่ม่
เป็นไปตามขั้นตอน                 

5. ผลงานเรียบร้อย     
สร้างสรรค ์

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบยีบ 
สะอาด มคีวามคิด
สร้างสรรค ์

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบยีบ 
สะอาด  แตม่ีความคดิ
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบยีบ แต่
ไม่สะอาด มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด   
ผลงานไม่สะอาด                    
งานขาดความคิด 
ริเริม่สรา้งสรรค ์

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 

4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 
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ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สายพันธุ์ปลากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 8 
สายพันธุ์ปลากัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ค 3.1 ป.4/5 , ค 6.1 ป.4-6/5 
- บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิตริูป

ใด เป็นรูปท่ีมีแกนสมมาตร และ
บอกจํานวนแกนสมมาตร      
- เชื่อมโยงความรูค้ณติศาสตร์กับ

ศาสตร์อื่นๆ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ส 4.3 ป.4/3 
- อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีสําคญั 

และควรค่าแก่การอนุรักษ ์
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท 1.1 ป.4/6 , ท 2.1 ป.4/6 , 
ท 3.1 ป.4/1 
- สรุปความรู้และข้อคิด จากเรื่องที่

อ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
- เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก

การศึกษาค้นคว้า 
- จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

จากเรื่องที่ฟังและด ู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 

ง 1.1 ป.4/1-2 , ง 3.1 ป.4/4 
- อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
- ทํางานบรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน  
- ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ว 1.2 , ว 2.1 , ว 8.1 ป.4/1 
- เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  

- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  

- ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ท่ีจะ
ศึกษาตามท่ีกําหนดให้และตามความสนใจ 

 

สมรรถนะของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคดิ 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ใฝุเรียนรู ้
- รักความเป็นไทย 

 

ภาระงาน / ชิ้นงาน 

ใบงาน  แผนผังสายพันธุ์ปลากัดไทย 



34 
 

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 8 สายพันธุ์ปลากัด 

เวลา  2 ชั่วโมง 
 
1. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 ปลากัดเป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็กที่มีความสวยงามและมีการพัฒนาพันธุ์มากอย่างยาวนานในประเทศ
ไทยจนมีหลากหลายสายพันธุ์ในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปลากัดปุา หรือปลากัดไทย และปลากัด
สวยงาม ที่เกิดจากการพัฒนาของปลากัดปุาซึ่งแบ่งออกเป็นอีก 2 ประเภท คือ ปลากัดสวยงามหางยาว และ
ปลากัดสวยงามหางสั้น โดยที่แต่ละประเภทยังแบ่งออกเป็นอีกหลายชนิดตามลักษณะของโครงสร้างตัวปลา 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 สาระท่ี ๑   การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการทํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดํารงชีวิต
และครอบครัว 
 ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
 ง 1.1 ป.4/2 ทํางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ  
และซื่อสัตย์ 
 สาระท่ี ๓    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู้ การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 
 ง 3.1 ป.4/4 ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน   
 สาระท่ี 4 การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จําเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ง 4.1 ป.4/1 อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 สาระท่ี ๑   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งทีเรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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 สาระท่ี 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหา
ความรู้  การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 ว 8.1 ป.4/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กําหนดให้และ
ตามความสนใจ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระท่ี ๑   การอ่าน 
 มาตรฐาน ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
 ท 1.1 ป.4/6 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

สาระท่ี ๒    การเขียน  
 มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ท 2.1 ป.4/6 เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
 สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ท 3.1 ป.4/6 จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและด ู  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธํารงความเป็นไทย 
 ส 4.3 ป.4/3 อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สําคัญ น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 สาระท่ี ๓  เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค ๓.๑   อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 ค 3.1 ป.4/5 บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอกจํานวนแกน
สมมาตร      
 
 สาระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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 ค 6.1 ป.4-6/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.4-6/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 

  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๓. อธิบายลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของปลากัดแต่ละชนิดได้ 
๔. ลงมือปฏิบัติและคัดแยกชนิดของปลากัดได้ 
๕. มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- อธิบายเหตุผลในการคัดแยกและพัฒนาสายพันธุ์ปลากัด 
- บอกความหมายและความสําคัญของอาชีพการเลี้ยงปลาสวยงาม 
- บอกวิธีในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลของสายพันธุ์ปลากัด 

 
 4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  

- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  
- ตั้งคําถามเก่ียวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กําหนดให้และตาม

ความสนใจ 
 
 4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- การอ่านเพ่ือสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
- การจําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังหรือดู 
- เขียนบันทึกและรายงานสรุปจากเรื่องที่อ่าน 

 
 4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่น 
- อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สําคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

 
 4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นแกนสมมาตรและบอกจํานวนแกนสมมาตร 
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
- เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 

 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
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- ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ใฝุเรียนรู้ 
- รักความเป็นไทย 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้
 ชั่วโมงที่ 1  

 ขั้นการสังเกตและรวบรวมข้อมูล 
๑. ครูนําบัตรภาพปลากัดแต่ละชนิดมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่ามีใครรู้จักบ้าง โดยให้
นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของนักเรียน 
๒. ครูเปิดสื่อวีดิทัศน์หรือเปิดจากอินเทอร์เน็ต ( www.youtube.com ) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดู 
๓. ครูสนทนากับนักเรียนพร้อมกับให้นักเรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนรู้และใบความรู้

เพ่ิมเติม 
 

 ขั้นการวางแผนปฏิบัติ 
๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนศึกษาความรู้และสืบค้นความรู้ เรื่อง สายพันธุ์ปลากัดและ

การพัฒนาสายพันธุ์ จากเอกสารประกอบการเรียนรู้ ห้องสมุดและสื่อออนไลน์ 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นการลงมือปฏิบัติ 
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้และสืบค้นความรู้ เรื่อง สายพันธุ์ปลากัดและการพัฒนา

สายพันธุ์ จากเอกสารประกอบการเรียนรู้ ใบความรู้ ปูายข้อมูลความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด
และสื่อออนไลน์ 

 
 ขั้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

๖. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อคิดเห็นในความสําคัญและ
แนวทางในการพัฒนาสายพันธุ์ของปลากัด 

 
ขั้นการสรุป ( การสร้างองค์ความรู้ ) 
๗. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอและอภิปรายข้อมูลความรู้ที่ศึกษามา 
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการนําเสนอและอภิปรายของนักเรียน 
๙. ครูให้นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้ลงใน ใบงาน แผนผังสายพันธุ์ปลากัดไทย 

 
8. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

-  ใบงาน แผนผังสายพันธุ์ปลากัดไทย 
 
 

http://www.youtube.com/
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9. การวัดและประเมินผล 
  

ประเด็นที่ประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

-  ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
 ประวัติความเป็นมาของปลากัด 
 ปลากัดกับคนไทย 
 ภูมิปัญญาในการพัฒนาสายพันธ์ุ

ปลากัดไทย 
 ศัพท์ปลากัดกับคนไทย 

 

- สังเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรม
ระหว่างเรยีน 

- ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรม 
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
- สังเกตการบันทึกผลการเรียนรู ้

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกผลการเรยีนรู ้
- แบบประเมินด้านความรู ้และ

ผลงาน 
 

-  ทักษะ / กระบวนการ - สังเกตกระบวนการทํางาน  - แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห ์ - สังเกตการใหเ้หตผุลทีเ่หมาะสม

สนับสนุนความคิดในการตอบ
คําถาม ในกระบวนการเรียนการ
สอน 
 

- การตั้งประเด็นคําถามของครูที่
กระตุ้นความคิด 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

-  คุณธรรม จริยธรรม และ 
   ค่านิยม 

- สังเกตจากทักษะกระบวนการกลุม่ 
พฤติกรรมการเรียนและการร่วม
กิจกรรมในช้ันเรยีน 
 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ชุดการสอน สายพันธุ์ปลากัด จํานวน 3 ชุดการสอน ข้อมูลทั่วไปของปลากัด ประเภทและ
มาตรฐานปลากัด และสายพันธุ์ปลากัดในไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนรู้ ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 
3. ใบความรู้ ใบกิจกรรม ปูายข้อมูลความรู้ 

 
 10.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 
2. ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศและสื่อออนไลน์ 
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ลักษณะทางอนุกรมวิธาน 
ปลากัด เป็นปลามีเกล็ดจัดอยู่ในกลุ่มของปลากริม ปลาหมอไทย ปลากระดี่ ปลาสลิด มีชื่อสามัญว่า 

Siamese Fighting Fish หรือมักเรียก Fighting Fish จัดอนุกรมวิธานได้ ดังนี้ 
 
ไฟลัม  (Phylum ):คอร์ดาตา ( Chordata ) 
คลาส  ( Class )   : แอกทิโนเทอริกิไอ ( Actinopterygii ) 
 อันดับ  ( Order ): เพอร์ซิฟอร์เมส  ( Perciformes ) 
วงศ์  ( Family ): ออฟโฟรนิมิดี้ ( Osphronemidae ) 

สกุล  ( Genus )  : เบตตา ( Betta ) 
     ชนิด  (Species ) : เบตตา สเปนเดน ( Betta splendens ) 
 
 

 
 
 
 

ลักษณะโดยทั่วไป 
ปลากัดเป็นปลาขนาดเล็ก มีลักษณะลําตัวยาว แบนข้าง หัวเล็ก ปากเล็ก และค่อนชี้ขึ้นด้านบน

เล็กน้อย มีกระดูกอยู่ที่ด้านหน้าช่องตา (preorbital) และมีเกล็ดละเอียดขนาดเล็กปกคลุมอยู่ทั่ว ทั้งส่วนหัว 
และตัว ความยาวจากจงอยปากถึงโคนครีบหาง ยาวประมาณ 2.9 – 3.3 เท่า ของความกว้างของลําตัว และ 
3.0 – 3.3 เท่าของความยาวหัว หรือมีขนาดได้ไม่เกิน 6 เซนติเมตร 

ครีบหลังอยู่ค่อนทางด้านหาง  ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว 1 – 2 ก้าน และก้านครีบแขนง 7 – 9 ก้าน 
ฐานครีบก้นยาวที่เริ่มจากครีบท้องถึงโคนครีบหาง โดยประกอบด้วยก้านครีบเดี่ยว 2 – 4 ก้าน และก้านครีบ
แขนง 21 – 24 ก้าน ส่วนครีบอกมีขนาดเล็กกว่าครีบอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ปลากัดจะไม่มีเส้นข้างตัว ส่วนสีเกล็ดหรือ
ลําตัวมีหลายสี เช่น แดง คราม เขียว นํ้าเงิน และสีผสมต่างๆ โดยพบว่า สีของเพศผู้จะมีสีสวยงามกว่าเพศเมีย 

ปลากัดมีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจร่วมกับเหงือก เรียกว่า Labyrinth organ ซึ่งจะอยู่ในโพรง
อากาศหลังช่องเหงือก เป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระดูกอ่อนบางๆ เรียงซ้อนทับไปมา และมีรอยหยัก

ชุดการสอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของชุดการสอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของปลากัดปลากัด  
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คล้ายดอกเห็ดหูหนูขาว บนแผ่นจะประกอบด้วยเส้นเลือดฝอยจํานวนมาก ทําให้สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจน
ได้โดยตรงจากอากาศโดยไม่ต้องผ่านเหงือก จึงเป็นความพิเศษที่ทําให้ปลากัดสามารถอาศัยในน้ําที่ไม่มี
ออกซิเจนได้ ซึ่งจะเริ่มมีเม่ือปลามีอายุประมาณ 10 วัน 

โดยธรรมชาติ ปลากัดจะมีนิสัยก้าวร้าว และหวงถิ่น มีนิสัยชอบกัดต่อสู้กัน ซึ่งพบได้มากในเพศผู้
มากกว่าเพศเมีย และปลากัดเพศผู้ยังมีนิสัยชอบทําร้ายปลากัดเพศเมีย พฤติกรรมนี้จะแสดงออกเมื่อมีอายุ
ประมาณ 1.5 – 2 เดือน 
 
ถิ่นก าเนิดและที่อยู่อาศัย  
 อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพบกระจายในทุกภาคของประเทศไทย โดยมีการ
แพร่กระจายมากสุดในเขตภาคกลาง โดยมักจะอาศัยในบริเวณน้ําตื้นและนิ่ง เช่น ริมหนอง คลอง บึงหรือคูน้ํา 
และเนื่องจากปลากัดเป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็กที่มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมสูงจึงสามารถอาศัยในบริเวณที่
มีน้ําขังเพียงเล็กน้อยได้ เช่น พงหญ้าที่มีน้ําขัง เป็นต้น   
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ส่วนต่างๆ ของปลากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แก้ม ( Operculum )เป็นส่วนที่เปราะบางของปลากัด 
2. เหงือก ( Gill )อยู่ภายในแก้มทั้ง 2 ข้าง เป็นอวัยวะช่วยหายใจ เมื่อปลากัดพบศัตรูจะแผ่เหงือก

ออกเพ่ือข่มขู่หากตัวใดเพลี่ยงพร้ําโดนกัดส่วนนี้จะทําให้พ่ายแพ้ได้ง่าย 
3. ครีบหลัง / กระโดง ( Dosal Fin )อยู่บนสันหลังกึ่งกลางลําตัว ขนาดเล็กใหญ่ต่างกันขึ้นอยู่กับ

สายพันธุ์ อาจมีชื่อเรียกอ่ืนๆ เช่น สันหลังหน้าโดง 
4. ครีบหู ( Pectoral Fin )อยู่ถัดจากแก้ม ช่วยในการเคลื่อนไหวและการทรงตัว บางท้องถิ่น 

เรียกว่า พัดน้ํา หรือ หูน้ํา ครีบที่สมบูรณ์จะมีขนาดกว้างและยาว หากปลากัดตัวใดถูกกัดที่ครีบหู
มากๆ จะทําให้ให้ทรงตัวไม่ได้ เรียกว่า หูน้ําตาย 

5. ครีบท้อง / ตะเกียบ ( Ventral Fin ) เป็นครีบคู่อยู่ใต้ท้องส่วนหน้า ลักษณะเรียวยาว มีขนาด
และลักษณะต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ บางท้องที่มีชื่อเรียกอ่ืนๆ เช่น ไม้เท้า เท้าม้า และท่าม้า 
เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามาขากลักษณะท่าทางของปลากัดเวลาคึกจะยกตัวขึ้นและชูครีบส่วนนี้ทําให้ดู
คล้ายม้านั่นเอง ครีบท้องบที่ดีควรมีลักษณะเหมือนใบมีดที่มีด้านคมอยู่ด้านหลัง ขอบด้านหน้า
โค้งเข้าเล็กน้อย ปลายแหลม ครีบทั้งคู่ควรมีความยาวและขนาดเท่ากัน และไม่ไขว้กัน 

6. ครีบก้น / ชายน้ า ( Anal Fin ) เป็นครีบที่อยู่ถัดจากครีบท้องยาวไปจรดโคนหาง บางท้องถิ่น
เรียกว่า ม่าน หรือ ราวท้อง ครีบก้นที่ดีควรมีขอบครีบส่วนหน้าและส่วนหลังขนานกัน และค่อยๆ 
โค้งไปด้านหลัง ขอบด้านหน้าและขอบด้านหลังจะต้องไม่เรียวสอบเข้าหากัน 

7. ครีบหาง ( Caudal Fin ) เป็นอวัยวะเด่นทําให้เห็นความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์ และเป็น
อวัยวะสําคัญสําหรับปลากัดเวลาต่อสู้ เพราะมักถูกคู่ต่อสู้กัดขาดได้บ่อยๆ ซึ่งจะนําไปสู่การพ่าย
แพ้ ครีบหางทุกแบบควรแผ่เต็มสมบูรณ์ได้สัดส่วน มีการกระจายของก้านครีบเท่ากันระหว่าง
ส่วนบนและสาวนล่าง 

 

 

1 

6 

5 

4 

3 

2 
7 



42 
 

รู้หรือไม่ ในวงการปลากัดมักเรียกส่วนต่างๆ ว่า เครื่อง ซึ่งหมายถึงส่วนครีบหลัง ครีบหู ครีบท้อง 
ครีบก้น และครีบหาง หรืออาจเรียกได้ว่าครีบทั้งหมดบนตัวปลากัด 
แอบดู ( ชีวิต ) ปลากัด 
 ตามธรรมชาติ ปลากัดเป็นปลาที่ไม่ได้มีสีสันสะดุดตา ในภาวะปกติจะมีสีเทาหม่น หรือ สีน้ําตาล 
คล้ายใบไม้แห้งมักหลบซ่อนตัวใต้พรรณไม้น้ํา ด้วยพฤติกรรมที่ชอบอยู่ตัวเดียวในอาณาบริเวณแคบๆ ปลากัด
เพศผู้จึงมีพฤติกรรมหวงอาณาเขต หากถูกรุกรานหรือถูกกระตุ้นให้อยู่ในสภาวะตื่นตัว ปลากัดเพศผู้จะกาง
ครีบทุกส่วนให้ขยายขึ้น สีสันที่ซ่อนเร้นอยู่ในร่างกายจะถูกขับออกมาให้ปรากฏชัดเจนขึ้น เพ่ือเป็นการข่มขู่
และแสดงให้ผู้บุกรุกรู้ว่าพร้อมที่จะโจมตีแล้ว ซึ่งพฤติกรรมลักษณะนี้พบได้มากในเพศผู้มากกว่าเพศเมีย 
 ในธรรมชาติการต่อสู้กันของปลากัดจะไม่จริงจังเท่าไร บางตัวเห็นท่าไม่ดีก็อาจจะเลี่ยงไปโดยไม่ต่อสู้
กันเลยก็มี แต่บางคู่ก็ต่อสู้กันจนครีบขาดวิ่นหรือถึงตายเลยก็มี ปลาตัวผู้ที่ชนะกําชัยได้ก็จะยึดพ้ืนที่ชัยภูมินั้น
สําหับการพองตัวเบ่งสี เกี๊ยวตัวเมียที่ผ่านไปมาเพ่ือทําภารกิจที่สําคัญต่อไป นั่นคือ การผสมพันธุ์วางไข่ ซึ่งใน
ธรรมชาติปลากัดสามารถสืบพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือน ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ 

 

 
 
 
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของปลากัด 

1. ปลากัดเป็นปลาที่วางไข่ได้เกือบตลอดปี โดยปลาจะจับคู่วางไข่ตามนิ่ง 
2. ปลากัดเพศผู้จะสร้างรังด้วยการก่อหวอด ( ฟองอากาศที่ฮุบเข้าไปผสมกับเมือกในปากแล้วพ่นออกมา

ไว้ที่บริเวณผิวน้ํา ) 
3. ปลาเพศผู้จะงอตัวติดกับลําตัวของปลาเพศเมียที่มีไข่อยู่เต็มท้อง เรียกว่า การรัด เพศเมียจะปล่อยไข่

ออกมาครั้งละ 7 – 20  ฟอง ในขณะเดียวกันปลาเพศผู้จะปล่อยน้ําเชื้อเข้าผสมกับไข่ 
4. ปลาเพศผู้จะค่อยๆ คลายการรัดตัว แล้วรีบว่ายน้ําไปอมไข่ที่กําลังจมสู่พ้ืน และนําไปพ่นติดไว้ที่หวอด

จนครบถ้วน และทําตามข้ันตอนที่ 3 และ 4 ไปเรื่อยๆ จนแม่ปลาไข่หมดท้อง 
5. ปลาเพศผู้จะคอยดูแลไข่ และลูกปลาต่อไปจนกว่าจะโตเต็มวัย โดยไล่ปลาเพศเมียออกไปเพ่ือไม่ให้

ปลาเพศเมียมากินไข่รวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ด้วย 
6. เมื่อผ่านไป 2 – 3  วัน ไข่จะฟักเป็นตัวโดยที่ยังไม่จําเป็นต้องกินอาหาร เนื่องจากมีถุงแดงหรืออาหาร

ติดมากับลําตัวของลูกปลา 
7. เมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์ ( ตั้งแต่เป็นไข่ ) ลูกปลาแรกเกิดจะเจริญเติบโตเป็นลูกปลาที่พร้อมจะกิน

อาหารขนาดเล็ก เช่น ไรแดง พารามีเซียม ที่มีอยู่ในน้ํา 
8. เมื่อผ่านไป 3 เดือน ( ตั้งแต่เป็นไข่ ) ลูกปลาก็จะเจริญเติบโตเป็นปลากัดตัวเต็มวัย 
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 เมื่อปลากัดโตเต็มวัยพร้อมที่จะผสม
พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อได้ ก็จะแยกย้ายไป
หาอาณาเขตของแต่ละตัวกระจายไปทั่ว
บริเวณแหล่งน้ํา เนื่องจากปลากัดตัวเมีย
สามารถออกไข่ได้ครั้งละประมาณ 300 – 
700 ฟอง ปลากัด 1 คู่ จึงสามารถที่จะ
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในธรรมชาติ 

 
 
  



44 
 

 
 
 
ปลากัดไทย หรือที่ทั่วโลกรู้จักกันดีในชื่อ Siamese Fighting fish เป็นปลาที่มีการเพาะเลี้ยงกัน

มากกว่าร้อยปีแล้ว และปัจจุบันได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีลักษณะของหางที่แปลงใหม่ มีลวดลายสีสันที่
โดดเด่นสวยงาม เป็นเหตุผลให้ประเทศไทยสามารถพบเห็นปลากัดได้มากมายหลายชนิดในปัจจุบัน ซึ่ง
สามารถจําแนกและอธิบายสายพันธุ์ปลากัดในประเทศไทยได้ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิงข้อมูลจาก  มาตรฐานปลากดัสวยงามในประเทศไทย ( ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 )  
สถาบันวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้าํ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

ปลากัดในประเทศไทย 

ปลากัดที่พัฒนาสายพันธุ์ ปลากัดไทย 

ปลากัดป่า / ปลากัดลูกทุ่ง ปลากัดครีบสั้น ปลากัดครีบยาว 

ปลากัดป่าภาคกลาง/เหนือ 

ปลากัดป่าภาคใต้ 

ปลากัดป่าภาคอีสาน 

ปลากัดป่าภาคตะวันออก 

ปลากัดยักษ ์

ปลากัดหูช้าง 

หางเด่ียว 

หางพัด 

หางพระจันทร์ครึ่งดวง 

หางมงกุฎ 

หางใบโพธิ์ 

หางคู่ 

หางพัด 

หางพระจันทร์ครึ่งดวง 

หางมงกุฎ 

หางใบโพธิ์ 

หางเด่ียว 

หางพัด 

หางพระจันทร์ครึ่งดวง 

หางมงกุฎ 

หางใบโพธิ์ 

หางคู่ 

หางพัด 

หางพระจันทร์ครึ่งดวง 

หางมงกุฎ 

หางใบโพธิ์ 

ปลากัดยักษ์ครีบสั้น 

ปลากัดยักษ์ครีบยาว 

ปลากัดป่ามหาชัย 

ชุดการสอนท่ี 2 ประเภทและมาตรฐานชุดการสอนท่ี 2 ประเภทและมาตรฐานปลากัดปลากัด  
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ลักษณะที่ดีและมาตรฐานสายพันธุ์ของปลากัดสวยงาม 
 ลักษณะที่ดีของปลากัด 

การดูลักษณะปลากัดจะพิจารณา 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ สี รูปทรง ( ครีบและลําตัว ) และกิริยาอาการ 
โดยปลากัดที่สมบูรณ์มีลักษณะที่ดีจะต้องมีอาการกระฉับกระเฉง มีสีสันสวยงาม มีความสมดุลระหว่างขนาด
และลักษณะของครีบกับลําตัว และมีครีบที่ได้ลักษณะสวยงามตรงตามสายพันธุ์ ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะที่ดี
ของปลากัดทุกสายพันธุ์โดยรวมได้ดังนี้ 
  ครีบหาง เป็นครีบที่มีหลายรูปแบบมากท่ีสุด รูปแบบโดยทั่วไปสําหรับปลาหางเดี่ยวอาจเป็น
หางกลม หางครึ่งวงกลม หางรูปสามเหลี่ยม หางกลมปลายแหลม  หางพู่กันจีน และหางรูปใบโพธิ์ หางทุก
รูปแบบควรมีการกระจายของก้านครีบหางเท่ากัน ระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของเส้นที่ลากผ่านแนวขนาน
ลําตัว หางควรแผ่เต็มสมบูรณ์ได้สัดส่วน ไม่พับ ไม่ยู่ยี่ ไม่กร่อน แหว่ง ฉีกขาด ในกรณีของปลาหางคู่ลักษณะ
หางอาจเป็นลักษณะที่เชื่อมต่อกันจนปลายหางเกือบเป็นเส้นตรง หรือเว้าเล็กตรง หรื อเว้ามากเป็นรูปหัวใจ 
หรือหางแยกท่ีซ้อนทับเกยกัน หรือหางแยกจากกันเต็มที่โดยไม่ซ้อนทับ หรือเป็นหางที่เว้าลึกในระดับต่างๆ แต่
ยังไม่แยกกันเด็ดขาด 
  ครีบก้นหรือชายน้ า ลักษณะครีบที่ดีควรจะมีขอบครีบส่วนหน้าและส่วนหลังขนานกันและ
ค่อยๆ โค้งไปทางด้านหลัง ขอบด้านหน้าแลขอบด้านหลังจะต้องไม่เรียวแหลมเข้าหากัน ลักษณะที่ดีจะต้องแผ่
กว้างทํามุมและซ้อนทับดูเป็นเนื้อเดียวกันกับครีบหาง แต่ไม่เชื่อมต่อกับครีบหาง 
  ครีบท้องหรือตะเกียบ ลักษณะควรเหมือนใบมีดที่มีด้านคมอยู่ด้านหลัง ขอบด้านหน้าโค้งเข้า
เล็กน้อย ปลายแหลม ครีบทั้งคู่ควรมีความยาวและขนาดเท่ากัน และไม่ไขว้กัน ครีบจะต้องไม่สั้นหรือกว้าง
เกินไป และไม่ยาวหรือแคบเกินไป 
  ครีบอกหรือครีบหู ควรเป็นที่สมบูรณ์ กว้างและยาว 
 
 มาตรฐานทั่วไปของปลากัดสวยงามในประเทศไทย 

 มาตรฐานในการพิจารณาปลากัดที่มีคุณภาพดีนั้น จะอ้างอิงจากมาตรฐานปลากัดสวยงามในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2559 ของสถาบันวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะพิจารณา 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานทั่วไป มาตรฐานตามสาย
พันธุ์ และมาตรฐานประเภทสี ซึ่งในแต่ละมาตรฐานก็ยังแบ่งประเด็นหรือจําแนกกลุ่ มย่อยออกไปอีก โดย
สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ 

1. มาตรฐานทั่วไป  จะพิจารณาเป็นอีก 3 ประเด็น คือ  
1.1 ขนาด  

- ปลากัดครีบสั้น มีความยาวลําตัว 1.5 นิ้วขึ้นไป โดยวัดจากปลายปากถึงโคนหาง 
- ปลากัดครีบยาว มีความยาวลําตัว 1.5 นิ้วขึ้นไป โดยวัดจากปลายปากถึงโคนหาง 
- ปลากัดยักษ์ ต้องมีความยาวลําตัว 2.5 นิ้วขึ้นไป โดยวัดจากปลายปากถึงโคนหาง 
 

1.2 ลักษณะของรูปร่าง  
- ปาก   มีลักษณะไม่ปูดโปน บิดเบี้ยว ริมฝีปากบนและล่างต้องมีขอบสมบูรณ์ 
- ตา มีครบ 1 คู่ ไม่ขุ่นมัว ไม่ปูดโปน 
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- เหงือก มีครบ 1 คู่ แผ่นเหงือกต้องปิดสนิทและกางได้สมบูรณ์ทั้ง 2 ข้าง เมื่อปลา
พองสู้ 

- ครีบหู ครีบว่าย มีครบ 1 คู่ สมบูรณ์ทั้ง 2 ข้าง และมีขนาดสมส่วนเมื่อเทียบกับ
ลําตัว 

- ครีบท้อง ตะเกียบ  มีครบ 1 คู่ สมบูรณ์ทั้ง 2 ข้าง มีความยาวเท่ากันและมีปลาย
แหลมทั้ง 2 ข้าง 

- ครีบหลัง กระโดง  มี 1 ครีบ ต้องสมบูรณ์ กางตั้งได้ ไม่บิด งอ หรือล้ม 
- ครีบก้น ชายน้ํา  มี 1 ครีบ ต้องสมบูรณ์ ได้รูปทรงตามสายพันธุ์ 
- ครีบหาง มี 1 หรือ 2 ครีบ ต้องสมบูรณ์ ได้รูปทรงตามสายพันธุ์ 
- ลําตัว   ต้องสมบูรณ์ ได้รูปทรงตามสายพันธุ์ 
- เกล็ด ต้องสมบูรณ์ มีอยู่เต็มลําตัว เป็นระเบียบ 

 
1.3 ลักษณะท่าทาง 

- มีความปราดเปรียวและกล้าหาญ 
- เมื่อเห็นปลากัดตัวอ่ืนๆ ต้องพองสู้ 
- ว่ายน้ําสง่างาม ไม่หัวเชิดหรือทิ่มลงตลอดเวลา 

 
2. มาตรฐานตามสายพันธุ์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ  

2.1 ปลากัดครีบสั้น แบ่งได้อีกเป็น 
2.1.1 หางเดี่ยว 
- หางพัด 
- หางใบโพธิ์ 
- หางมงกุฎ 
- หางพระจันทร์ครึ่งดวง 

 
2.1.2 หางคู่ 
- หางพัด 
- หางใบโพธิ์ 
- หางมงกุฎ 
- หางพระจันทร์ครึ่งดวง 
  

2.2 ปลากัดครีบยาว  
2.2.1 หางเดี่ยว 
- หางพัด 
- หางใบโพธิ์ 
- หางมงกุฎ 
- หางพระจันทร์ครึ่งดวง 
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2.2.2 หางคู่ 
- หางพัด 
- หางใบโพธิ์ 
- หางมงกุฎ 
- หางพระจันทร์ครึ่งดวง 

 
2.3 ปลากัดยักษ์  

2.3.1 ปลากัดยักษ์ ครีบสั้น 
2.3.2 ปลากัดยักษ์ ครีบยาว 
 

2.4 ปลากัดหูช้าง 
 
 

3. มาตรฐานประเภทสีแบ่งออกเป็นกลุ่มสีหลัก 5 กลุ่ม คือ  
3.1 ปลากัดสีเดียว หมายถึง ปลากัดที่มีสีเดียวกันตลอดลําตัวและครีบต่างๆ ยกเว้น 

ดวงตา ซึ่งอาจมีหลายสี โดยแยกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
3.1.1  ปลากัดสีเดียว สีสว่าง
หมายถึง ปลากัดที่มีสีโทนอ่อน เช่น 
ขาว เหลือง ส้ม ทอง ใส  
 
3.1 .2   ปลากั ดสี เ ดี ย ว  สี เ ข้ ม 
หมายถึง ปลากัดที่มีสีโทนเข้ม เช่น 
แดง ดํา น้ําเงิน เทา นาก 
 
 

3.2 ปลากัดสีผสม หมายถึง ปลากัดที่มีสีโดดเด่น 2 สี ภายในลําตัวและครีบ สามารถแยก
เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

3.2.1  ปลากัดสีผสม เกล็ดตาข่าย
หมายถึง ปลากัดที่มี โทนสีต่างๆ และมีขอบเกล็ดเป็น
ลายเส้นสีดําเหมือนตาข่าย และจะมีลายเส้นดําตัดขอบครีบ
ส่วนต่างๆ  

 
3.2 .2  ปลากัดสี ผสม ดั้ ง เดิม 

หมายถึง ปลากัดที่มีลําตัวและครีบเป็น 2 สีผสมกัน โดยไม่
มีลายตัดขอบสี ดูกลมกลืน เช่น มัสตาร์ด แบล็กออเร้นจ์ 
คอปเปอร์เรด  
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3.3 ปลากัดขอบสี ลําตัวไม่มีลวดลายแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

3.3.1 ปลากัดขอบสีขาวหมายถึ ง 
ปลากัดที่ลําตัวไม่มีลวดลาย แต่บริเวณรอบนอกของครีบต่างๆ 
จะเป็นขอบขาวโดยรอบของความยาวครีบทั้งหมด รอยตัดของ
สีขาวมีความตมชัดสม่ําเสมอ ทั้งในส่วนของครีบหลัง ครีบหาง 
และครีบก้นเช่น ปลากัดบัตเตอร์ฟลาย 

3.3.2 ปลากัดขอบสีอ่ืนหมายถึง ปลา
กัดที่ลําตัวไม่มีลวดลาย แต่บริเวณรอบนอกของครีบต่างๆ จะ
เป็นขอบสีอ่ืน ยกเว้นสีขาว โดยรอบของความยาวครีบทั้งหมด 
รอยตัดของสีขาวมีความตมชัดสม่ําเสมอ ทั้งในส่วนของครีบ
หลัง ครีบหาง และครีบก้นเช่น มัสตาร์ดขอบสี เรดดราก้อน
ขอบสี 

 
3.4 ปลากัดหลากสี ( แฟนซี ) ที่ไม่มีขอบสีแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

3.4.1 ป ล า กั ด ห ล า ก สี  ล ว ด ล า ย
หมายถึง ปลากัดที่มีรูปแบบ แถบสี และลวดลายที่หลากหลาย 
ซึ่งต้องมีตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป ขอบจะต้องไม่มีสีขาว หรือสีอ่ืนๆ เช่น 
มาร์เบิล โค่ย มอนสเตอร์ ทักซิโด้ ตันโจ ซามูไรนีโม 

 
3.4.2 ปลากัดหลากสี ลายจุด หมายถึง 

ปลากัดที่มีตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป เป็นจุดสีเด่นชัด ขึ้นบริเวณลําตัว 
และ/หรือ ครีบและขอบจะต้องไม่มีสีขาวหรือสีอ่ืนๆ เช่น แวนด้า 
อมาเกด้อน ดัมเมเชี่ยน กาแลคซี 
 

3.5 ปลากัดที่ลําตัวมีลวดลาย มีขอบสีและอ่ืนๆหมายถึง ปลากัดทุกรูปแบบสีที่ไม่เข้า
ปลากัดในเกณฑ์ข้อ 1 – 4 เช่น มาร์เบิลขอบขาว มาร์เบิลขอบสี แฟนซีมีขอบ 

 
รวมรูปปลากัดสวยงามในประเทศไทย 
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ปลากัดป่า  

ปลากัดปุา หรือ ปลากัดลูกทุ่ง ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย เพราะการค้นพบปลากัดปุาครั้ง
แรกของโลกเกิดขึ้นที่นี่และพบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทําให้ปลากัดปุามีความผูกพันกับคนไทยมา
อย่างช้านาน 
 
 ปลากัดป่าภาคกลาง – ภาคเหนือ  

พบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักพบอาศัยอยู่ตามห้วย 
หนอง คลอง บึงที่มีน้ํานิ่งหรือไหลเอ่ือยๆ 

ลักษณะของปลากัดปุาภาคกลาง หัวมีสีเทาหรือสีดํา 
จุดสังเกต คือ แก้มมีขีดแดงหรือสีเงิน 1 – 2 ขีด จึงเรียกปลา
กัดปุาภาคกลางอีกชื่อว่า ปลากัดแก้มแดง ครีบหลังเป็นก้าน
เดี่ยวไม่แตกสอง มีพ้ืนสีเขียวหรือฟูาและมีลาย ครีบหางจะมี
ก้านครีบแตกสองเท่านั้น พ้ืนและก้านมีสีแดง ขอบหางมีสีดํา
ระหว่างก้านครีบมีเส้นสีเขียวหรือสีฟูาแซม เกล็ดส่วนบน
ลําตัวมีสีเขียวหรือสีฟูา ครีบก้นหรือชายน้ําเป็นก้านเดี่ยว พ้ืน
มีสีโทนแดง มีสีเขียวหรือฟูาขึ้นแซมปลายของของครีบ ส่วน
ปลายมีสีแดงตลอดเส้น ครีบท้องเป็นก้านเดี่ยว ก้านหน้า
ตะเกียบสีดํา ตะเกียบสีแดงปลายก้านตะเกียบสีขาว 

 
ปลากัดป่าอีสาน ปลากัดเขียว ปลากัดป่าหางลาย 

 แพร่กระจายในเขตภาคอีสานของประเทศไทยและลาว พบอาศัยอยู่ในที่ราบตามทุ่งนา ปลักควาย 
หนองน้ํา บึงที่มีน้ํานิ่งหรือไหลเอ่ือยๆ และยอกเขาที่สูงจากน้ําทะเลถึง 800 เมตร ในตลาดปลาสวยงามจะ
เรียกปลากัดปุาอีสานว่า ปลากัดกีตาร์ เพาะเวลาพองใส่กัน ปลากจะกระดิกครีบท้องทําให้ดูเหมือนคนกําลัง
เล่นกีตาร์นั่นเอง 

 ลักษณะของปลากัดปุาอีสาน ส่วนหัวเป็นเขม่าดํา แก้ม
บริเวณแผ่นปิดเหงือกมีสีเขียววาว ครีบหลังเป็นก้านเดี่ยว สี
น้ําตาลหรือดํา เยื่อครีบมีพ้ืนสีเขียวหรือฟูา มีลายสี ครีบ
หางจะเห็นว่าก้านครีบแตกเป็นสองเท่านั้น พ้ืนเนื้อและก้าน
ครีบเป็นสีแดง มีแถบสีเขียวหรือฟูาแซมระหว่างก้านครีบ
ลากจากโคนก้านไปจนถึงสุดปลายก้านหางแต่ละเส้น และ
ในระหว่างปลายก้าน ครีบหางที่แตกสองมีสีเขียวแซมทุก
ช่อง เกล็ดจะเรียงแน่นเป็นระเบียบตลอดลําตัวสีเกล็ดเป็น
โทนสีเขียวหรือฟูา ครีบก้นหรือชายน้ําเป็นก้านเดี่ยว  

พ้ืนเนื้อและก้านมีโทนสีแดง มีแถบสีเขียวหรือฟูาแซมระหว่างก้านครีบจากโคนถึงปลายของแต่ละเส้น ครีบ
ท้องหรือตะเกียบเป็นคู่ยาวเรียว มีโทนสีแดง ก้านครีบเส้นแรกสีดําหรือน้ําตาลแดง หรืออาจมีสีขาวสะท้อนฟูา 
ปลายตะเกียบต้องมีสีขาว 

 

 

ชุดการสอนท่ี 3 สายพันธุ์ชุดการสอนท่ี 3 สายพันธุ์ปลากัดปลากัดในไทยในไทย  
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ปลากัดป่าภาคตะวันออก 
 พบที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้วปราจีนบุรีและบางส่วนของชลบุรี รวมทั้งกระจายพันธุ์ในพ้ืนที่
บางส่วนของกัมพูชาและตอนใต้ของเวียดนาม พบอาศัยตามทุ่งนา หนองน้ําที่มีน้ํานิ่งหรือคลองที่มีน้ําไหล
เอ่ือยๆ 

  ลักษณะของปลากัดปุาภาคตะวันออก สันหัว
เป็นเขม่าดําแก้มมีจุดสีแดงหรือขีดสีแดง 1 – 2 ขีด 
หรือไม่มีเลย ครีบหลังเป็นก้านเดี่ยวสีน้ําตาลถึงดํา เยื่อ
ครีบเป็นสีเขียวหรือสีฟูา ลายสีดํา ครีบหางเป็นทรงพัด 
พ้ืนและก้านครีบเป็นสีแดงเข้ม ปลายก้านครีบแตกสอง
เท่านั้น ระหว่างก้านครีบมีสีเขียวหรือฟูาแซม ปลายหางสี
แดงรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว เกล็ดเขียวเข้มถึงฟูาเข้ม 
ครีบก้นหรือชายน้ําเป็นแถบสีเขียวลากถึงโคนครีบ ชายธง
เป็นหยดน้ําสีแดงหรือรูปปลายหอก ครีบท้องหรือตะเกียบ
เป็นก้านเดี่ยวหรือคู่  ก้านครีบเส้นแรกเป็นสีดํา พ้ืน
ตะเกียบแดง ปลายสีขาว 

 
 
 
 ปลากัดป่าภาคใต้ / ปลากัดลูกทุ่งภาคใต้ / ปลากัดอิมเบลลิส 
 พบตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจนถึงประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม มักพบในทุ่งนา 
หนองน้ําที่นิ่งและคลองน้ําไหลเอ่ือยๆ 

  ลักษณะปลากัดภาคใต้ สันหัวเป็นเขม่าดําแก้มมี
จุดสีเขียวหรือขีดสีฟูา 2 ขีด หรือมีเต็มแก้ม ครีบหลังเป็น
ก้านเดี่ยว พ้ืนเนื้อเป็นสีเขียวหรือฟูา มีลายสีดํา ก้านครีบ
โทนสีน้ําตาลแดงถึงดํา ครีบหางเป็นทรงพัด สีพ้ืนหางและ
ก้านครีบเป็นสีแดงเข้ม ปลายก้านครีบแตกสองเท่านั้น 
ระหว่างก้านครีบมีสีเขียวหรือฟูาแซม ปลายหางสีแดง
รูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว เกล็ดสีเขียวถึงฟูาเข้ม ขึ้น
เรียงเต็มตัวหรือประปราย ครีบก้นหรือชายน้ําเนื้อและ
ก้านครีบเป็นสีแดง ระหว่างทุกก้านมีสีเขียวหรือฟูา ปลาย
ชายน้ําต้องมีสีแดงรูปหยดน้ําหรือรูปปลายหอก ครีบท้อง
หรือตะเกียบเป็นคู่ยาวเรียว มีโทนสีแดง ก้านครีบเส้นแรก
มีสีดําหรือน้ํ าตาลแดง หรือสีขาวสะท้อนฟูา ปลาย
ตะเกียบต้องมีสีขาว 
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 ปลากัดป่ามหาชัย 
 กระจายพันธุ์อยู่ในพื้นท่ีแคบๆ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการและในเขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบอาศัยในแหล่งน้ําจืดที่มีน้ําเค็มเข้ามาปนเล็กน้อย มักพบในปุาจาก ช่วงที่น้ําลด
มักจะอาศัยอยู่ในน้ําที่ขังตามใบจาก 

  ลักษณะของปลากัดปุามหาชัย สันหัวเป็นเขม่า
ดําแก้มมีขีดสีเขียวหรือขีดสีฟูาแวววาว 2 ขีด แผ่นปิด
เหงือกชั้นในเหงือกมีสีน้ําตาลถึงดํา ครีบหลังหรือกระโดง
เป็นก้านครีบแตก 1- 2 สีน้ําตาลถึงดํา พ้ืนเนื้อเป็นสีฟูา
หรือเขียว มีลายสีดํา ก้านครีบโทนสีน้ําตาลแดงถึงดํา ครีบ
หางเป็นทรงพัดหรือใบโพธิ์ ก้านครีบมีทั้งแตก 2 ถึง 4 
พ้ืนเนื้อและก้านครีบเป็นสีโทนน้ําตาลถึงแดงดํา พ้ืนเนื้อ
ระหว่างก้านครีบมีสีเขียวหรือฟูาแซม เกล็ดลําตัวมีสีแดง
ถึงดํามีสีเขียวถึงฟูาแวววาว ขึ้นเรียงเต็มตัวหรือประปราย
คล้ายเมล็ดข้าวโพด ครีบก้นหรือชายน้ําเนื้อและก้านครีบ
เป็นสีโทนน้ําตาลแดงถึงดํา มีแถบเขียวหรือฟูาแซม 

จากโคนถึงปลายระหว่างก้านครีบ ครีบท้องหรือตะเกียบเป็นคู่  พ้ืนตะเกียบเป็นโทนสีน้ําตาลแดงถึงดํา ก้าน
ครีบเส้นแรกมีสีเขียวถึงฟูา ปลายตะเกียบมีสีขาว 
 
 
ลักษณะและความแตกต่างของปลากัดป่าแต่ละชนิด 
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ปลากัดที่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ 

 ด้วยหลักทางพันธุศาสตร์และความสามารถในการคัดเลือกสายพันธุ์ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากัดจากทั่วโลก 
ทําให้ช่วง 20- 30 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนารู)แบบและรู)ทรงของครีบปลากัดอย่างจริงจัง และเกิดเป็น ปลา
กัดท่ีมีรูปร่างและสีสันที่หลากหลาย 
 
 ปลากัดจีน หรือ ปลากัดหางพู่กัน ( Ventail ) 
 เป็นปลากัดหางยาวชนิดแรกที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ รูปร่างหางมีลักษณะเหมือนปลายพู่กันจีน 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งซีก ( Halfmoon – tailed , HM ) 
 ครีบหางจะแผ่กว้างเป็นรูปครึ่งวงกลม ทํามุม 180 องศากับโคนหาง ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศเยอรมนี
และประเทศฝรั่งเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปลากัดหางมงกุฎ  ( Crown – tailed , CT ) 
 ครีบหางแผ่เป็นรูปสามเหลี่ยมจนถึงครึ่งวงกลมและมีขอบเป็นจักหรือเป็นซี่ ถูกพัฒนาโดยผู้เลี้ยงปลา
กัดชาวสิงคโปร์ 
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 ปลากัดหางคู่  ( Double – tailed , DT ) 
 เป็นปลาที่มีครีบหางแบ่งออกเป็นพู 2 ข้าง มีทั้งรูปแบบหางแบบเว้าลึก ปลายโค้งมนรับกัน หรือ 
ปลายแหลมแยกเป็น 2 ส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปลากัดหูช้าง  ( Big ears betta  )  
 เป็นปลากัดที่มีครีบหูขนาดใหญ่กว่าปกติมากกว่า 2 เท่า ของขนาดหูปกติ และมีรูปทรงของครีบหูที่
สอดคล้องกับครีบหาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลากัดยักษ์ ( Giant betta ) 
เป็นปลากัดท่ีถูกพัฒนาโดยคนไทย มีลําตัวขนาดใหญ่กว่าปลากัดทั่วไป 2 – 3 เท่า เมื่อโตเต็มวัยจะมี

ขนาดลําตัววัดตั้งแต่ปากถึงโคนหางยาวไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว รูปทรงจะคล้ายกับปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งซีก 
มีทั้งแบบหางสั้นและหางยาว และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 
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แบบบันทึกผลคะแนนด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 8 สายพันธุ์ปลากัด 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
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็ม 
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20 20 20 60 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ด.ช. .....       
2 ด.ญ. …..       
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

 
หมายเหตุ    ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่ 36 คะแนน ( 60% ) ขึ้นไป 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
เรื่อง แผนผังความคิดสายพันธุ์ปลากัดไทย 

ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
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3 3 3 3 3 2 3 20 ผ่าน ไม่ผา่น 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            

 
หมายเหตุ    ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ( 60% ) ขึ้นไป 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ด ี คะแนน 14 – 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงช่ือ.........................................ผูป้ระเมิน 
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เกณฑ์การประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

 
เรื่อง แผนผังความคิดสายพันธุ์ปลากัดไทย 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด ี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 

1. การออกแบบแผนผังความคดิ ออกแบบผังความคิดได้ดีและ
สร้างสรรค ์

ออกแบบผังความคิดได้ด ี ออกแบบผังความคิดไดไ้ม่ด ี

2. การลําดับเรื่อง / เหตุการณ ์ ลําดับเรื่องเหตุการณไ์ดด้ี ไม่
สลับวนไปวนมา 

ลําดับเรื่องเหตุการณไ์ดด้ี แต่
มีสลับวนไปวนมาบา้ง 

ลําดับเรื่องเหตุการณไ์มด่ี 
สลับวนไปวนมา 

3. เขียนได้ครบถ้วนครอบคลุม
ทุกประเด็น 

เขียนแผนผังได้ครบถ้วน
ครอบคลมุทุกประเด็นตั้งแต่
ต้นจนจบ 

เขียนแผนผังได้ครบถ้วนแตไ่ม่
ต่อเนื่อง 

เขียนไม่ครบถ้วนและไม่
ต่อเนื่อง 

4. การใช้ภาษาสื่อสารไดด้ ี ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไดด้ี ทําให้เข้าใจสิ่งท่ี
สื่อสารได้อย่างชัดเจน 

ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไดด้ี แต่ยังไม่สมบูรณ ์

ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไม่ชัดเจน 

5. การนําเสนอผลงานได้ด ี นําเสนอผลงานเขียนแผนผัง
ความคิดออกมาได้ดี ครบถ้วน
ทุกประเด็น ชัดเจน 

นําเสนอผลงานเขียนแผนผัง
ความคิดได้ดี แต่ยังไม่ชัดเจน 

นําเสนอผลงานได้ไม่ด ี

6. ทํางานเสร็จทันเวลา - ทํางานเสร็จตรงตามเวลาที่
กําหนด หรือเลยเวลาเพียง
เล็กน้อย 

ทํางานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด หรือเกินเวลาไปมาก 

7. มีมารยาทและนิสยัในการ
เขียนที่ด ี

ผลงานเขียนสะอาดเรยีบร้อย 
ตัวหนังสืออ่านง่าย และ
ตกแต่งสวยงาม  

ผลงานเขียนสะอาดเรยีบร้อย 
ตัวหนังสือพออ่านได้ มรีอย
ลบขูดขีดตัวหนังสือบ้างแห่ง  

ผลงานไม่ค่อยสะอาด มรีอย
ลบขูดขีดหลายแห่ง 
ตัวหนังสืออ่านยาก 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
3 หมายถึง ด ี คะแนน 16 – 20   ดีมาก 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 14 – 15   ดี 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน 10 – 13   พอใช้ 

   คะแนน ต่ํากว่า  10  ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง กระบวนการกลุ่ม 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 

1 ด.ช......          
2 ด.ญ......          
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า  10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงช่ือ.........................................ผูป้ระเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง กระบวนการกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. ปรึกษาหารือ และ 
แบ่งหน้าที่ในการทาํงาน  

 ปรึกษาหารือกันก่อน
ทํางาน มีการแบ่งหน้าที่ใน
การทํางาน และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ได้ถูกต้องเป็น
อย่างดีทุกครั้ง 

 ปรึกษาหารือกันก่อน
ทํางาน มีการแบ่งหน้าที ่
และทําตามหนา้ที่เป็นส่วน
ใหญ่ 

ปรึกษาหารือ แบ่งหน้าที่ในการ
ทํางาน ปฏิบัติได้แต่ถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย 

ไม่มีการปรึกษาหารือ และ
ไม่แบ่งหน้าที่การทํางาน 

2. การวางแผนการทาํงาน
และการให้ความร่วมมือ 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่ม ทุกคนให้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดีทุกครั้ง 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่มทุกครั้ง 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่มเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการวางแผน การทํางาน
ร่วมกันภายในกลุ่ม 

3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผลงานเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่กําหนด 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่าง
ไว้ตามบทบาทหนา้ที่ และ
ปรับปรุง แก้ไขปัญหา
อุปสรรคแต่ละขั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่าง
ไว้ตามบทบาทหนา้ที่ และ
ต้องขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหา 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่างไว้
ตามบทบาทหนา้ที่ แต่ตอ้ง
ได้รับคําแนะนําจึงจะ
ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน 

มีการปฏิบัต ิแต่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน 

4. การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การ
ช่วยเหลือแบ่งปัน การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภายใน  
กลุ่มและส่วนรวม 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์
ได้ดี รับฟังคํา
วิพากษ์วจิารณ์ด้วยอาการที่
สงบ และชี้แจงด้วยถ้อยคําที่
สุภาพ และมีการช่วยเหลือ
แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน
ภายในกลุ่ม และสว่นรวม
เป็นอย่างด ี

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์
ได้ดี รับฟังคํา
วิพากษ์วจิารณ์ 
ด้วยอาการที่สงบ และชี้แจง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และมี
การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายใน
กลุ่ม และสว่นรวม 
เป็นส่วนใหญ่ 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี 
รับฟังคําวิพากษ์วจิารณ์ 
ด้วยอาการที่สงบ และชี้แจง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และมีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายในกลุ่ม 
และส่วนรวม 
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่นไม่มี
การควบคุมอารมณ์ไม่มีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายใน
กลุ่ม และสว่นรวม 

5. ผลงานเสร็จทันตาม
กําหนด และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงถึง
การนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ และมีการ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
เรียบร้อย หลังเลิก
ปฏิบัติงาน 

ผลงานเสร็จตาม
กําหนดเวลา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดีเยี่ยม 
แสดงถึงการนําความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้เป็นอยา่งดี 
และมีการจัดเกบ็ วัสด ุ
อุปกรณ์หลังเลิกปฏิบัติงาน 
เรียบร้อยด ี

ผลงานเสร็จตาม
กําหนดเวลา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดี แสดงถึง
การนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้เป็นอย่างดี และ
มีการจัดเก็บ วัสดุ อปุกรณ์
หลังเลิกปฏิบัติงาน  

ผลงานเสร็จตามกําหนดเวลา 
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
แสดงถึงการนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้เป็น และมีการ
จัดเก็บ วัสด ุอุปกรณ์หลังเลิก
งาน แต่ทําเกินเวลา 

ผลงานยังทําไม่เสร็จ 

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 

4 หมายถึง ดีมาก  คะแนน 16 - 20 ดีมาก 
3 หมายถึง ดี  คะแนน 14 – 15 ดี 
2 หมายถึง พอใช้  คะแนน 10 - 13 พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง  คะแนนต่ํากว่า   10 ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง “ ความรับผิดชอบในการท างาน ” 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 
1 ด.ช......          
2 ด.ญ......          
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง  “ความรับผิดชอบในการท างาน” 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2)         ปรับปรุง (1)                              
1. ความรับผิดชอบ    
ในงานท่ีได้รับ    
มอบหมาย 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความพยายาม 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความพยายาม 
แก้ปัญหา 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นบางครั้ง  ไม่แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

ไม่รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมายงานเสร็จล่าช้า 

2. ยอมรับ และเห็น
คุณค่าของการปฏิบัติ
หน้าท่ี ของตน 

ยอมรับผิดในการกระทํา
ของตน เมื่อทําผิด พัฒนา
งาน และมีการแก้ไข
ปรับปรุงงาน ได้ถูกต้อง
ทุกครั้ง 

ยอมรับผิดในการกระทํา
ของตนเมื่อทําผิด พัฒนา
งาน และมีการแก้ไข
ปรับปรุงงานได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

ยอมรับผิดเมื่อทําผิด 
พัฒนางาน และมีการ
แก้ไข ปรับปรุง ได้ถูกต้อง
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับผิดเม่ือทํา
ผิด ไม่มีการแก้ไขปรับปรุง
งาน 

3. ความขยัน    หมั่น
เพียรในการทํางาน 

มีสมาธิในการทํางานเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละและอดทน มี
ความละเอียดรอบคอบใน
การทํางานไม่เกี่ยงงาน
พยายามทํางานจนสําเร็จ 
ลุล่วงเป็นอย่างดี 

มีสมาธิในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละ มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน 
ไม่เกี่ยงงาน พยายาม
ทํางานจนสําเร็จลุล่วงเป็น
ส่วนใหญ่ 

มีสมาธิในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละ มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน 
ไม่เกี่ยงงาน พยายาม
ทํางานจนสําเร็จลุล่วงเป็น
บางครั้ง 

ไม่มีสมาธิในการทํางาน 
เข้าร่วมกิจกรรม และ
ทํางานสําเร็จเป็นบางครั้ง 

4. ปฏิบัติงานตาม     
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี 
และปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการทํางาน ใน
แต่ละขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี 
และต้องขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี   
แต่ต้องได้รับคําแนะนําจึง
จะปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติ แต่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน                 

5. ผลงานเรียบร้อย     
สร้างสรรค์ 

งานเสรจ็ทันกําหนด 
ผลงานเป็นระเบียบ 
สะอาด มีความคิด
สร้างสรรค์ 

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบียบ 
สะอาด  แต่มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบียบ แต่ไม่
สะอาด มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด   
ผลงานไม่สะอาด                    
งานขาดความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 
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ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง คัดปลาเป็นเพาะเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 9 
คัดปลาเป็นเพาะเองได้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ค 2.1 ป.4/4 , ค 3.1 ป.4/5 ,  
ค 6.1 ป.4-6/3 , ป.4-6/5 
- คาดคะเนความยาว ปริมาตรหรอืความจุ 
- บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด เป็น

รูปที่มีแกนสมมาตร และบอกจํานวน
แกนสมมาตร      
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ

สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
- เช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์

อื่นๆ 
-  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ส 3.1 ป.4/1 , ส 3.1 ป.4/3  
- ระบุปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซื้อ

สินค้าและบริการ 
- อธิบายหลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียงและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท 1.1 ป.4/6 , ท 2.1 ป.4/6 , 
ท 3.1 ป.4/1 
- สรุปความรู้และข้อคิด จากเรื่องที่

อ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
- เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก

การศึกษาค้นคว้า 
- จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

จากเรื่องที่ฟังและด ู 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 

ง 1.1 ป.4/1-4 , ง 4.1 ป.4/1  
- อธิบายเหตผุลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
- ทํางานบรรลเุปูาหมายที่วางไว้ อยา่งเป็นขั้นตอน  
- ปฏิบัติตนอยา่งมีมารยาท ในการทาํงาน 
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทาํงานอย่างประหยดั 

และคุ้มค่า 
- อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ว 1.1 ป.4/4 , ว 1.2 , ว 2.1 , ว 8.1 ป.4/1 
- อธิบายพฤติกรรมของสัตว์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม  
- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ท่ีจะ

ศึกษาตามท่ีกําหนดให้และตามความสนใจ 

 

สมรรถนะของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคดิ    -  ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการแก้ปญัหา 
- ความสามารถในการมีทักษะชีวิต 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีวินัย  -  มุ่งมั่นในการทํางาน 
- ใฝุเรียนรู ้
- อยู่อย่างพอเพียง 

 
 

ภาระงาน / ชิ้นงาน 

ใบงาน สรุปผังความคิดการเพาะพันธุ์ปลากัด 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 9 คัดปลาเป็นเพาะเองได้ 

เวลา  2 ชั่วโมง 
 
1. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การเพาะพันธุ์ปลากัดจะคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงมาทําการเพาะพันธุ์ 
ด้วยการเตรียมภาชนะท่ีสะอาดแล้วเติมน้ําสะอาดไม่มีคลอรีนลงไป จากนั้นจึงนําพ่อแม่พันธุ์ใส่ลงไปในภาชนะ
เพ่ือผสมพันธุ์ 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 สาระท่ี ๑   การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการทํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดํารงชีวิต
และครอบครัว 
 ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
 ง 1.1 ป.4/2 ทํางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ  
และซื่อสัตย์ 
 ง 1.1 ป.4/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทํางาน 
 ง 1.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 สาระท่ี 4 การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จําเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ง 4.1 ป.4/1 อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 สาระท่ี ๑   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งทีเรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 ว 1.1 ป.4/4 อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัสและนําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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 สาระท่ี 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหา
ความรู้  การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 ว 8.1 ป.4/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กําหนดให้และ
ตามความสนใจ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระท่ี ๑   การอ่าน 
 มาตรฐาน ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
 ท 1.1 ป.4/6 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

สาระท่ี ๒    การเขียน  
 มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ท 2.1 ป.4/6 เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
 สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ท 3.1 ป.4/1 จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและด ู 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรัพยากร ที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
 ส 3.1 ป.4/1 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
 ส 3.1 ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 สาระท่ี ๒  การวัด 
 มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
 ค 2.1 ป.4/4 คาดคะเนความยาว น้ าหนัก ปริมาตร หรือความจุ 
 สาระท่ี ๓  เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค ๓.๑   อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 ค 3.1 ป.4/5 บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอกจํานวนแกน
สมมาตร      
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 สาระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ค 6.1 ป.4-6/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.4-6/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 

  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายวิธีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลากัดและอธิบายขั้นตอนการเพาะพันธุ์ปลากัดได้ 
๒. ลงมือปฏิบัติในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และทําการเพาะพันธุ์ปลากัดได้ 
๓. มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- อธิบายเหตุผลในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลากัดและอธิบายขั้นตอนการเพาะพันธุ์ปลากัด 
- บอกความหมายและความสําคัญของอาชีพการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 
 4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- อธิบายพฤติกรรมของสัตว์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  
- ตั้งคําถามเก่ียวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กําหนดให้และตาม

ความสนใจ 
 
 4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- สรุปความรู้และข้อคิด จากเรื่องที่อ่านเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
- เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 

 
 4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
- อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง 

 
 4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- คาดคะเนความยาว ปริมาตรหรือความจุ 
- บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอกจํานวนแกนสมมาตร      
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
- เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
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5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีวินัย 
- ใฝุเรียนรู้ 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- มุ่งม่ันในการทํางาน 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้
 ชั่วโมงที่ 1  

 ขั้นการสังเกตและรวบรวมข้อมูล 
๑. ครูนําบัตรภาพการรัดกันของปลากัดมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่ามีใครรู้บ้างว่าเป็น
พฤติกรรมใดของปลากัด โดยให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของนักเรียน 
๒. จากนั้นครูใช้คําถามกระตุ้นความคิดแก่นักเรียนว่า “มีใครรู้บ้างว่าเราจะทําอย่างไรให้ลูกปลากัด

ออกมาสวยงาม” โดยให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของนักเรียน 
๓. ครูเปิดสื่อวีดิทัศน์หรือเปิดจากอินเทอร์เน็ต ( www.youtube.com ) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดู 
๔. ครูสนทนากับนักเรียนพร้อมกับให้นักเรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนรู้และใบความรู้

เพ่ิมเติม 
 

 ขั้นการวางแผนปฏิบัติ 
๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนศึกษาความรู้และสืบค้นความรู้ เรื่อง การคัดเลือกพ่อแม่

พันธุ์ปลากัดและวิธีการผสมพันธุ์ จากเอกสารประกอบการเรียนรู้ ห้องสมุดและสื่อออนไลน์ 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นการลงมือปฏิบัติ 
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้และสืบค้นความรู้ เรื่อง การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลากัด

และวิธีการผสมพันธุ์ จากเอกสารประกอบการเรียนรู้ ใบความรู้ ปูายข้อมูลความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุดและสื่อออนไลน์ 

 
 ขั้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

๗. ครูนําตัวอย่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลากัดมาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างและ
สังเกตพฤติกรรม 

๘. ครูให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างและสังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่พันธุ์ปลากัดอย่าง
ใกล้ชิด 

http://www.youtube.com/
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๙. ครูสาธิตการเตรียมภาชนะผสมพันธุ์ การเตรียมน้ําสะอาด วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมพันธุ์ และ
ขั้นตอนการผสมพันธุ์ปลากัดในแต่ละข้ันตอนให้นักเรียนดู 

๑๐. ครูให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการเตรียมภาชนะผสมพันธุ์ การเตรียมน้ําสะอาด วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผสมพันธุ์ และข้ันตอนการผสมพันธุ์ปลากัดอย่างใกล้ชิด 

๑๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อคิดเห็นในความสําคัญและ
แนวทางในการการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลากัดและวิธีการผสมพันธุ์ 

 
ขั้นการสรุป ( การสร้างองค์ความรู้ ) 
๑๒. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอและอภิปรายข้อมูลความรู้ที่ได้จากการสาธิตและศึกษา

เรียนรู้มา 
๑๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการนําเสนอและอภิปรายของนักเรียน 
๑๔. ครูให้นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้ลงใน ใบงาน สรุปผังความคิดการเพาะพันธุ์ปลากัด 

 
8. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

-  ใบงาน สรุปผังความคิดการเพาะพันธุ์ปลากัด 
 
9. การวัดและประเมินผล 
  

ประเด็นที่ประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

-  ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
 ประวัติความเป็นมาของปลากัด 
 ปลากัดกับคนไทย 
 ภูมิปัญญาในการพัฒนาสายพันธ์ุ

ปลากัดไทย 
 ศัพท์ปลากัดกับคนไทย 

 

- สังเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรม
ระหวา่งเรยีน 

- ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรม 
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
- สังเกตการบันทึกผลการเรียนรู ้

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกผลการเรยีนรู ้
- แบบประเมินด้านความรู ้และ

ผลงาน 
 

-  ทักษะ / กระบวนการ - สังเกตกระบวนการทํางาน  - แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห ์ - สังเกตการใหเ้หตผุลทีเ่หมาะสม

สนับสนุนความคิดในการตอบ
คําถาม ในกระบวนการเรียนการ
สอน 
 

- การตั้งประเด็นคําถามของครูที่
กระตุ้นความคิด 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

-  คุณธรรม จริยธรรม และ 
   ค่านิยม 

- สังเกตจากทักษะกระบวนการกลุม่ 
พฤติกรรมการเรียนและการร่วม
กิจกรรมในช้ันเรยีน 
 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 
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10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. หนังสือประกอบการเรียนรู้ ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 
2. ใบความรู้ ใบกิจกรรม ปูายข้อมูลความรู้ 

 
 10.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 
2. ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศและสื่อออนไลน์ 
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การเพาะพันธุ์ปลากดั 
 

ภาพของการเพาะพันธุ์ปลากัดโดยใช้ขัน กะละมัง 
หรือภาชนะต่างๆ เป็นการเพาะพันธุ์ปลากัดแบบไทยๆ ที่
ใช้การเลียนแบบธรรมชาติของปลากัด ในการเพาะพันธุ์
ปลากัดนั้นจําเป็นต้องคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านโครงสร้างและสุขภาพของปลากัดเสียก่อน 
ซึ่ งในขั้นตอนการเพาะพันธุ์นี้จะแบ่งออกเป็นอีก 3 
ขั้นตอน คือ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเตรียมภาชนะ
ผสมพันธุ์ และการผสมพันธุ์ปลากัด ซึ่งมีรายละเอียดแต่
ละข้ันตอนดังนี ้

 
การคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลากัด 
การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลากัด คือ การบ่งชี้คุณภาพแรกของลูกปลาที่จะได้ออกมาในแต่ละรอบของ

การเพาะพันธุ์ โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลากัดได้แก่ 
1. ปลาที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต้องมีลําตัวสมบูรณ์ไม่ผอม หางไม่ลีบ ครีบไม่ขาด แหว่ง ฉีกหัก หรือยับ  
2. ปลาที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต้องไม่เป็นโรค เช่น เกล็ดพอง จุดขาว หูดเนื้อ เป็นต้น 
3. ปลากัดท้ังพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ต้องไม่เฉา มีความกระตือรือร้น สังเกตได้จากการตอบสนองเมื่อมี

ปลาตัวอ่ืนมาเข้าใกล้จะต้องพองครีบ ยืนน้ําไม่เอียงหัวเชิดหรือหัวทิ่มลง หรือสังเกตว่าไม่นอนอยู่
ก้นตู้นานๆ 

4. ปลาที่นํามาเป็นแม่พันธุ์สังเกตที่ไข่นําซึ่งเป็นเม็ดสีขาวที่ท้องจะต้องยื่นออกมาชัดเจนและลําตัว
ช่วงท้องเมื่อดูจากด้านบนจะดูกลมอ้วน 

5. เมื่อทดลองนําปลาที่จะนํามาเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์วางเทียบกันจะพองครีบเข้าหากัน แสดงว่า
พร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คัดปลาเป็นเพาะเองได้คัดปลาเป็นเพาะเองได้  
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 การเตรียมภาชนะส าหรับเพาะพันธุ์ 
 ในการเพาะพันธุ์ปลากัดด้วยการเลียนแบบธรรมชาตินั้น จําเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศให้เหมือนกับธรรมชาติที่ปลากัดผสมพันธุ์ จึงจําเป็นต้องเตรียมภาชนะสําหรับใช้ในการเพาะพันธุ์ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดังนี ้

1. การเตรียมภาชนะเพาะพันธุ์ต้องเลือกที่สะอาดไม่
รั่วซึม ไม่มีคราบสกปรก ไม่มีสารเคมีเปื้อน และ
ควรมีขนาดไม่เล็กเกินไป เช่น กะละมัง ลังโฟม 
อ่าง หรือวงปูนก็ได้ 

2. จากนั้นใส่น้ําสะอาดที่ไม่มีคลอรีนลงไปให้สูง
ประมาณ 10 เซนติเมตร หากใช้น้ําประปาควร
ตากทิ้งไว้อย่างน้อย 1–2 วัน ให้คลอรีนระเหย
ออกให้หมดก่อน 

3. ใส่เกลือเม็ดหรือเกลือสมุทรเพ่ือฆ่าเชื้อโรคในน้ํา และใส่น้ําหมักใบหูกวางลงไปเล็กน้อยเพ่ือปรับ
ภาพน้ําและกระตุ้นให้ปลาผสมพันธุ์กันดีขึ้นโดยอาจใส่พืชน้ําลงไปได้ เช่น สาหร่ายพุงชะโด 
สาหร่ายหางกระรอก เป็นต้น 

4. ใส่แผ่นพลาสติกใส ขนาดประมาณ 10x10 cm. ลง
ไปลอยในน้ําเพ่ือใช้เป็นที่สําหรับให้ปลากัดตัวผู้ก่อ
หวอด ข้อดีคือ จะสามารถมองเห็นไข่ปลาได้ง่าย
เพราะปลากัดจะก่อหวอดใต้ใบไม้ทําให้เรามองไม่
เห็น 

5. หาวัสดุมาปิดด้านบนของภาชนะสําหรับเพาะพันธุ์
เพ่ือปูองกันการรบกวนจากภายนอก รอไว้ประมาณ 
6-12 ชั่วโมง จึงนําปลาลงผสมพันธุ์ 

  
การผสมพันธุ์ปลากัด 
1. นําพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลากัดลงไปเทียบในภาชนะเพาะพันธุ์ โดยใส่ตัวผู้ลงไปในภาชนะได้เลย

ส่วนตัวเมียใส่ลงไปแล้วนําขวดพลาสติกใสที่ตัดด้านบนลงไปครอบปลาตัวเมียไว้  
2. ทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันหรือ 1 คืน เพื่อกระตุ้นให้ตัวผู้สร้างหวอดและตัวเมียไข่สุกเร็วขึ้นโดยในการ

ปล่อยปลาให้ผสมกันนั้นควรปล่อยช่วงเย็นเพื่อให้อากาศไม่ร้อนเกินไปและเงียบสงบ  
3. เมื่อเราใส่ปลากัดลงผสมในตอนเย็น วันรุ่งขึ้นปลากัดจะทําการรัดกันช่วงสายหรือกลางวันเพ่ือรีด

ไข่จากท้องตัวเมีย จากนั้นปลาทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันอมไข่มาพ่นที่หวอด แล้วตัวผู้จึงฉีด
น้ําเชื้อใส่ไข่ที่อยู่ในหวอด 

4. เมื่อเสร็จสิ้นการผสมพันธุ์แล้วตัวผู้จะไล่ตัวเมียออกจากหวอดเพ่ือปูองกันไม่ไห้ตัวเมียกินไข่ จึง
ต้องแยกตัวเมียออกมาจากภาชนะเพาะพันธุ์ปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกปลาเพียงลําพัง  

5. ประมาณ 2 วันไข่จะฟักเป็นตัวแต่ลูกปลาจะอยู่ที่หวอด  
6. เข้าวันที่ 3 ลูกปลาจะเริ่มว่ายน้ําจึงเริ่มให้อาหารสําหรับลูกปลาวัยอ่อน ซึ่งอาหารที่หาได้ง่ายที่สุด 

คือ ไข่แดงต้มสุกละลายน้ํา โดยนํามาหยดให้ลูกปลากินวันละ 2 มื้อ เช้า เย็น ครั้งละ 1 ช้อนชา 
หากให้มากเกินน้ําจะเสีย 
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ขั้นตอนการผสมพันธุ์ของปลากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
นําพ่อแม่พันธุ์ปลากัดลงในภาชนะเพาะพันธุ์ 
 

 
ปลากัดแม่พันธุ์ใช้ขวดพลาสติกตัดส่วนบน 

ครอบไว้เพ่ือเทียบปลาก่อนผสมพันธุ์ 
 

 
ปลากัดพ่อพันธุ์จะว่ายมาหาแม่พันธุ์ 

เพ่ือกระตุ้นให้ไข่สุกเร็วขึ้น 
 

 
ปลาพ่อพันธุ์จะก่อหวอดเพ่ือรอการผสมพันธุ์ 
 

 

เมื่อปล่อยปลาตัวเมียออก ปลาตัวผู้จะต้อน 
ปลาตัวเมียเข้าใต้หวอดเพ่ือเตรียมผสมพันธุ์ 

 

 

การรัดกันของปลากัดเพ่ือรีดไข่ 
ออกจากท้องของตัวเมีย 
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การรัดกันของปลากัดเพ่ือรีดไข่ 
ออกจากท้องของตัวเมีย 

 
 

การอมไข่มาพ่นไว้ที่หวอด 

 
ไข่ปลากัด ( เม็ดสีขาวขุ่น ) 

ปลากัดตัวเมียออกไข่ ครั้งละ 300 – 700 ฟอง 

 
ลูกปลากัดฟักเป็นตัว ( วันที่ 2 ) อยู่ใต้หวอด 

ถุงอาหารที่ท้องลูกปลา 

 
ปลากัดตัวผู้อมลูกปลามาพ่นไว้ที่หวอด 

 
ลูกปลาออกจากหวอด ( วันที่ 4 ) เริ่มให้อาหาร 

 



72 
 

แบบบันทึกผลคะแนนด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 9 คัดปลาเป็นเพาะเองได้ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ภา
คค

วา
มร

ู ้
แผ

นผ
ังค

วา
มค
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เพ
าะ

พัน
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ลา
กัด
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ษะ

ปฏ
ิบัต

 ิ
กร

ะบ
วน

กา
รก

ลุ่ม
 

คุณ
ลัก

ษณ
ะอ

ันพึ
งป

ระ
สง

ค ์
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

รว
มค

ะแ
นน

เต
็ม 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะเ

มิน
 

20 20 20 60 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ด.ช. .....       
2 ด.ญ. …..       
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

 
หมายเหตุ    ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่ 36 คะแนน ( 60% ) ขึ้นไป 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
เรื่อง แผนผังความคิดการเพาะพันธุ์ปลากัด 

ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

กา
รอ

อก
แบ

บแ
ผน

ผัง
คว

าม
คิด
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ณ ์
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ียน
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อบ

คล
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ุกป
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เด
็น 
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รใ

ช้ภ
าษ

าส
ื่อส

าร
ได

้ด ี

กา
รน

ําเส
นอ

ผล
งา

นไ
ดด้

 ี

ทํา
งา

นเ
สร

็จท
ันเ

วล
า 

มีม
าร

ยา
ทแ

ละ
นสิ

ัยใ
นก

าร
เข

ียน
ที่ด

 ี

รว
มค

ะแ
นน

เต
็ม 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะเ

มิน
 

3 3 3 3 3 2 3 20 ผ่าน ไม่ผา่น 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            

 
หมายเหตุ    ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ( 60% ) ขึ้นไป 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 – 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 

เรื่อง แผนผังความคิดการเพาะพันธุ์ปลากัด 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด ี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 

1. การออกแบบแผนผังความคดิ ออกแบบผังความคิดได้ดีและ
สร้างสรรค ์

ออกแบบผังความคิดได้ด ี ออกแบบผังความคิดไดไ้ม่ด ี

2. การลําดับเรื่อง / เหตุการณ ์ ลําดับเรื่องเหตุการณไ์ดด้ี ไม่
สลับวนไปวนมา 

ลําดับเรื่องเหตุการณไ์ดด้ี แต่
มีสลับวนไปวนมาบา้ง 

ลําดับเรื่องเหตุการณไ์มด่ี 
สลับวนไปวนมา 

3. เขียนได้ครบถ้วนครอบคลุม
ทุกประเด็น 

เขียนแผนผังได้ครบถ้วน
ครอบคลมุทุกประเด็นตั้งแต่
ต้นจนจบ 

เขียนแผนผังได้ครบถ้วนแตไ่ม่
ต่อเนื่อง 

เขียนไม่ครบถ้วนและไม่
ต่อเนื่อง 

4. การใช้ภาษาสื่อสารไดด้ ี ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไดด้ี ทําให้เข้าใจสิ่งท่ี
สื่อสารได้อย่างชัดเจน 

ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไดด้ี แต่ยังไม่สมบูรณ ์

ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไม่ชัดเจน 

5. การนําเสนอผลงานได้ด ี นําเสนอผลงานเขียนแผนผัง
ความคิดออกมาได้ดี ครบถ้วน
ทุกประเด็น ชัดเจน 

นําเสนอผลงานเขียนแผนผัง
ความคิดได้ดี แต่ยังไม่ชัดเจน 

นําเสนอผลงานได้ไม่ด ี

6. ทํางานเสร็จทันเวลา - ทํางานเสร็จตรงตามเวลาที่
กําหนด หรือเลยเวลาเพียง
เล็กน้อย 

ทํางานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด หรือเกินเวลาไปมาก 

7. มีมารยาทและนิสยัในการ
เขียนที่ด ี

ผลงานเขียนสะอาดเรยีบร้อย 
ตัวหนังสืออ่านง่าย และ
ตกแต่งสวยงาม  

ผลงานเขียนสะอาดเรยีบร้อย 
ตัวหนังสือพออ่านได้ มรีอย
ลบขูดขีดตัวหนังสือบ้างแห่ง  

ผลงานไม่ค่อยสะอาด มรีอย
ลบขูดขีดหลายแห่ง 
ตัวหนังสืออ่านยาก 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
3 หมายถึง ดี คะแนน 16 – 20   ดีมาก 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 14 – 15   ดี 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน 10 – 13   พอใช้ 

   คะแนนต่ํากว่า   10  ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง กระบวนการกลุ่ม 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 

1 ด.ช......          
2 ด.ญ......          
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า   10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง กระบวนการกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. ปรึกษาหารือ และ 
แบ่งหน้าที่ในการทาํงาน  

 ปรึกษาหารือกันก่อน
ทํางาน มีการแบ่งหน้าที่ใน
การทํางาน และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ได้ถูกต้องเป็น
อย่างดีทุกครั้ง 

 ปรึกษาหารือกันก่อน
ทํางาน มีการแบ่งหน้าที ่
และทําตามหนา้ที่เป็นส่วน
ใหญ่ 

ปรึกษาหารือ แบ่งหน้าที่ใน
การทํางาน ปฏิบัติได้แต่
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 

ไม่มีการปรึกษาหารือ และ
ไม่แบ่งหน้าที่การทํางาน 

2. การวางแผนการทาํงาน
และการให้ความร่วมมือ 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่ม ทุกคนให้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดีทุกครั้ง 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่มทุกครั้ง 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่มเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการวางแผน การทํางาน
ร่วมกันภายในกลุ่ม 

3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผลงานเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่กําหนด 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่าง
ไว้ตามบทบาทหนา้ที่ และ
ปรับปรุง แก้ไขปัญหา
อุปสรรคแต่ละขั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่าง
ไว้ตามบทบาทหนา้ที่ และ
ต้องขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหา 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่างไว้
ตามบทบาทหนา้ที่ แต่ตอ้ง
ได้รับคําแนะนําจึงจะ
ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน 

มีการปฏิบัต ิแต่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน 

4. การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การ
ช่วยเหลือแบ่งปัน การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภายใน  
กลุ่มและส่วนรวม 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์
ได้ดี รับฟังคํา
วิพากษ์วจิารณ์ด้วยอาการที่
สงบ และชี้แจงด้วยถ้อยคําที่
สุภาพ และมีการช่วยเหลือ
แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน
ภายในกลุ่ม และสว่นรวม
เป็นอย่างด ี

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์
ได้ดี รับฟังคํา
วิพากษ์วจิารณ์ 
ด้วยอาการที่สงบ และชี้แจง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และมี
การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายใน
กลุ่ม และสว่นรวม 
เป็นส่วนใหญ่ 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์ได้
ดี รับฟังคําวิพากษว์ิจารณ์ 
ด้วยอาการที่สงบ และชี้แจง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และมีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายในกลุ่ม 
และส่วนรวม 
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่นไม่มี
การควบคุมอารมณ์ไม่มีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายใน
กลุ่ม และสว่นรวม 

5. ผลงานเสร็จทันตาม
กําหนด และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงถึง
การนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ และมีการ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
เรียบร้อย หลังเลิก
ปฏิบัติงาน 

ผลงานเสร็จตาม
กําหนดเวลา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดีเยี่ยม 
แสดงถึงการนําความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้เป็นอยา่งดี 
และมีการจัดเกบ็ วัสด ุ
อุปกรณ์หลังเลิกปฏิบัติงาน 
เรียบร้อยด ี

ผลงานเสร็จตาม
กําหนดเวลา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดี แสดงถึง
การนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้เป็นอย่างดี และ
มีการจัดเก็บ วัสดุ อปุกรณ์
หลังเลิกปฏิบัติงาน  

ผลงานเสร็จตามกําหนดเวลา 
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
แสดงถึงการนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้เป็น และมีการ
จัดเก็บ วัสด ุอุปกรณ์หลังเลิก
งาน แต่ทําเกินเวลา 

ผลงานยังทําไม่เสร็จ 

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 

4 หมายถึง ดีมาก  คะแนน 16 - 20 ดีมาก 
3 หมายถึง ดี  คะแนน 14 – 15 ดี 
2 หมายถึง พอใช้  คะแนน 10 - 13 พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง  คะแนนต่ํากว่า   10 ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง “ ความรับผิดชอบในการท างาน ” 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 
1 ด.ช......          
2 ด.ญ......          
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง  “ความรับผิดชอบในการท างาน” 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2)         ปรับปรุง (1)                              
1. ความรับผิดชอบ    
ในงานท่ีได้รับ    
มอบหมาย 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความพยายาม 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความพยายาม 
แก้ปัญหา 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นบางครั้ง  ไม่แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

ไม่รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมายงานเสร็จล่าช้า 

2. ยอมรับ และเห็น
คุณค่าของการปฏิบัติ
หน้าท่ี ของตน 

ยอมรับผิดในการกระทํา
ของตน เมื่อทําผิด พัฒนา
งาน และมีการแก้ไข
ปรับปรุงงาน ได้ถูกต้อง
ทุกครั้ง 

ยอมรับผิดในการกระทํา
ของตนเมื่อทําผิด พัฒนา
งาน และมีการแก้ไข
ปรับปรุงงานได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

ยอมรับผิดเมื่อทําผิด 
พัฒนางาน และมีการ
แก้ไข ปรับปรุง ได้ถูกต้อง
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับผิดเม่ือทํา
ผิด ไม่มีการแก้ไขปรับปรุง
งาน 

3. ความขยัน    หมั่น
เพียรในการทํางาน 

มีสมาธิในการทํางานเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละและอดทน มี
ความละเอียดรอบคอบใน
การทํางานไม่เกี่ยงงาน
พยายามทํางานจนสําเร็จ 
ลุล่วงเป็นอย่างดี 

มีสมาธิในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละ มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน 
ไม่เกี่ยงงาน พยายาม
ทํางานจนสําเร็จลุล่วงเป็น
ส่วนใหญ่ 

มีสมาธิในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละ มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน 
ไม่เกี่ยงงาน พยายาม
ทํางานจนสําเร็จลุล่วงเป็น
บางครั้ง 

ไม่มีสมาธิในการทํางาน 
เข้าร่วมกิจกรรม และ
ทํางานสําเร็จเป็นบางครั้ง 

4. ปฏิบัติงานตาม     
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี 
และปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการทํางาน ใน
แต่ละขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี 
และต้องขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี   
แต่ต้องได้รับคําแนะนําจึง
จะปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติ แต่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน                 

5. ผลงานเรียบร้อย     
สร้างสรรค์ 

งานเสร็จทันกําหนด 
ผลงานเป็นระเบียบ 
สะอาด มีความคิด
สร้างสรรค์ 

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบียบ 
สะอาด  แต่มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบียบ แต่ไม่
สะอาด มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด   
ผลงานไม่สะอาด                    
งานขาดความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 
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ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ใส่ใจดูแลและรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 10 
ใส่ใจดูแลและรักษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ค 2.1 ป.4/4 , ค 2.2 ป.4/1 , ค 5.1 ป.4/1 
, ค 6.1 ป.4-6/1 , ป.4-6/3 ,ป.4-6/5 
- คาดคะเนความยาว ปริมาตรหรอืความจุ 
- แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวและการชั่ง 
- รวบรวมและจําแนกข้อมูล    
- ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล

ได้อย่างเหมาะสม 
- เช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ส 3.1 ป.4/1 , ส 3.1 ป.4/3  
- ระบุปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซื้อ

สินค้าและบริการ 
- อธิบายหลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียงและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท 1.1 ป.4/6 , ท 2.1 ป.4/6 , 
ท 3.1 ป.4/1 
- สรุปความรู้และข้อคิด จากเรื่องที่

อ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
- เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก

การศึกษาค้นคว้า 
- จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

จากเรื่องที่ฟังและด ู 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 

ง 1.1 ป.4/1-4 , ง 4.1 ป.4/1 
- อธิบายเหตผุลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
- ทํางานบรรลเุปูาหมายที่วางไว้ อยา่งเป็นขั้นตอน  
- ปฏิบัติตนอยา่งมีมารยาท ในการทาํงาน 
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทาํงานอย่างประหยดั 

และคุ้มค่า 
- อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ว 1.1 ป.4/4 , ว 1.2 , ว 2.1 , ว 8.1 ป.4/4 
- อธิบายพฤติกรรมของสัตว์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม  
- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  
- บันทึกข้อมลูในเชิงปริมาณ นําเสนอผลสรุปผล 

 

สมรรถนะของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคดิ   -  ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการแก้ปญัหา 
- ความสามารถในการมีทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีวินัย  -  มุ่งมั่นในการทํางาน 
- ใฝุเรียนรู ้
- อยู่อย่างพอเพียง 

 

ภาระงาน / ชิ้นงาน 

คู่มือเล่มเล็ก เรื่อง การเลี้ยง ดูแลและรกัษาโรคปลากัด 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 10 ใส่ใจดูแลและรักษา 

เวลา  2 ชั่วโมง 
 
1. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การอนุบาลลูกปลากัดและเลี้ยงจนโตมีความสําคัญมากในการเพาะเลี้ยงปลากัด เพราะจะทําให้ได้
ปลากัดท่ีมีคุณภาพและสวยงาม 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 สาระท่ี ๑   การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการทํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดํารงชีวิต
และครอบครัว 
 ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
 ง 1.1 ป.4/2 ทํางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ  
และซื่อสัตย์ 
 ง 1.1 ป.4/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทํางาน 
 ง 1.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 สาระท่ี 4 การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จําเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ง 4.1 ป.4/1 อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 สาระท่ี ๑   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งทีเรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 ว 1.1 ป.4/4 อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัสและนําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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 สาระท่ี 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระท่ี 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหา
ความรู้  การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อมทีม่ีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
 ว 8.1 ป.4/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กําหนดให้และ
ตามความสนใจ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระท่ี ๑   การอ่าน 
 มาตรฐาน ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
 ท 1.1 ป.4/6 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

สาระท่ี ๒    การเขียน  
 มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ท 2.1 ป.4/6 เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
 สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ท 3.1 ป.4/1 จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและด ู 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรัพยากร ที่มอียู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
 ส 3.1 ป.4/1 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
 ส 3.1 ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 สาระท่ี ๒  การวัด 
 มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
 ค 2.1 ป.4/4 คาดคะเนความยาว น้ําหนัก ปริมาตร หรือความจุ 
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 มาตรฐาน ค ๒.๒   แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 ค 2.2 ป.4/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงินและเวลา 
 สาระท่ี ๕   การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค ๕.๑   เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ค 5.1 ป.4/1 รวบรวมและจําแนกข้อมูล 
 สาระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ค 6.1 ป.4-6/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.4-6/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 

  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายวิธีการอนุบาลลูกปลากัดและการเลี้ยง ดูแลและรักษาโรคปลากัดได้ 
๒. ลงมือปฏิบัติในการทดลองอนุบาลลูกปลากัดและดูแลปลากัดได้ 
๓. มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
- ทํางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน  
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทํางาน 
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
- อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 
 4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- อธิบายพฤติกรรมของสัตว์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  
- ตั้งคําถามเก่ียวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กําหนดให้และตาม

ความสนใจ 
 
 4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- สรุปความรู้และข้อคิด จากเรื่องที่อ่านเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
- เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
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 4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
- อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง 

 
 4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- คาดคะเนความยาว ปริมาตรหรือความจุ 
- บอกไดว้่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอกจํานวนแกนสมมาตร      
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
- เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 

 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีวินัย 
- ใฝุเรียนรู้ 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- มุ่งม่ันในการทํางาน 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้
 ชั่วโมงที่ 1  

 ขั้นการสังเกตและรวบรวมข้อมูล 
๑. ครูนําบัตรภาพลูกปลากัดมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่ามีใครรู้บ้างว่าเป็นลูกปลาอะไร 
โดยให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของนักเรียน 
๒. จากนั้นครูใช้คําถามกระตุ้นความคิดแก่นักเรียนว่า “มีใครรู้บ้างว่าเราจะทําอย่างไรให้ลูกปลากัด

เจริญเติบโตเป็นปลาที่มีความสวยงาม” โดยให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ
ของนักเรียน 

๓. ครูเปิดสื่อวีดิทัศน์หรือเปิดจากอินเทอร์เน็ต ( www.youtube.com ) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดู 
๔. ครูสนทนากับนักเรียนพร้อมกับให้นักเรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนรู้และใบความรู้

เพ่ิมเติม 
 

 ขั้นการวางแผนปฏิบัติ 
๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนศึกษาความรู้และสืบค้นความรู้ เรื่อง การอนุบาลลูกปลา

กัด การเลี้ยง การดูแลและการรักษาโรค จากเอกสารประกอบการเรียนรู้ ห้องสมุดและสื่อ
ออนไลน์ 

 

http://www.youtube.com/
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ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นการลงมือปฏิบัติ 
๖. ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอนุบาลลูกปลา ภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยง อาหารลูกปลา ยารั กษาโรค

ปลา และวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมน้ําสําหรับเลี้ยงปลากัด 
๗. ครูสาธิตการเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงลูกปลาและวิธีการเลี้ยงปลากัดในแต่ละช่วงวัย ได้แก่  

- วิธีการทําอาหารลูกปลาวัยอ่อน 
- วิธีการเพาะเลี้ยงไรแดง 
- วิธีการย้ายลูกปลาลงเลี้ยงในวงปูนหรืออ่างใหญ่  
- วิธีการคัดปลากัดเพ่ือขึ้นฟอร์มหรือขุนให้สวยงามและมีคุณภาพ  
- วิธีการเตรียมน้ําหมักใบหูกวาง  

 
๘. ครูให้นักเรียนทดลองทําอาหารเลี้ยงลูกปลาวัยอ่อนและการทําน้ําหมักใบหูกวางสําหรับเลี้ยงปลา

กัด 
๙. ครูเตรียมรูปภาพหรือสื่อวีดิทัศน์อาการปุวยหรือโรคของปลากัดและวิธีการรักษาโรค 

 
 ขั้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

๑๐. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อคิดเห็นในความสําคัญและ
แนวทางในการอนุบาลลูกปลากัด การเลี้ยง การดูแลและการรักษาโรค 

 
ขั้นการสรุป ( การสร้างองค์ความรู้ ) 
๑๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอและอภิปรายข้อมูลความรู้ที่ได้จากการสาธิตและศึกษา

เรียนรู้มา 
๑๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการนําเสนอและอภิปรายของนักเรียน 
๑๓. ครูให้นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้จัดทําเป็นคู่มือเล่มเล็ก เรื่อง การเลี้ยง ดูแลและรักษาโรคปลากัด 

 
8. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

-  คู่มือเล่มเล็ก เรื่อง การเลี้ยง ดูแลและรักษาโรคปลากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 
9. การวัดและประเมินผล 
  

ประเด็นที่ประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

-  ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
 ประวัติความเป็นมาของปลากัด 
 ปลากัดกับคนไทย 
 ภูมิปัญญาในการพัฒนาสายพันธ์ุ

ปลากัดไทย 
 ศัพท์ปลากัดกับคนไทย 

 

- สังเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรม
ระหว่างเรยีน 

- ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรม 
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
- สังเกตการบันทึกผลการเรียนรู ้

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกผลการเรยีนรู ้
- แบบประเมินด้านความรู ้และ

ผลงาน 
 

-  ทักษะ / กระบวนการ - สังเกตกระบวนการทํางาน  - แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห ์ - สังเกตการใหเ้หตผุลทีเ่หมาะสม

สนับสนุนความคิดในการตอบ
คําถาม ในกระบวนการเรียนการ
สอน 
 

- การตั้งประเด็นคําถามของครูที่
กระตุ้นความคิด 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

-  คุณธรรม จริยธรรม และ 
   ค่านิยม 

- สังเกตจากทักษะกระบวนการกลุม่ 
พฤติกรรมการเรียนและการร่วม
กิจกรรมในช้ันเรยีน 
 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. หนังสือประกอบการเรียนรู้ ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 
2. ใบความรู้ ใบกิจกรรม ปูายข้อมูลความรู้ 

 
 10.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 
2. ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศและสื่อออนไลน์ 
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การอนบุาล การเลี้ยง การดูแลและรักษา 
 

 
 

การให้อาหารลูกปลาวัยอ่อนจะเป็นอาหารที่มีขนาดเล็ก 
ลูกปลากัดจะฟักเป็นตัวใช้เวลาประมาณ 36 ชั่วโมง หรือ 1 วันครึ่ง โดยลูกปลากัดที่เกิดมาจะมีถุง

แดงติดที่หน้าท้องออกมาด้วย ซึ่งในช่วง 1 – 3  วันแรก ลูกปลากัดจะกินอาหารจากถุงแดงที่หน้าท้องนี้ จน
เมื่อวันที่ 4 ลูกปลาจะเริ่มหาอาหารกินอาหารที่มีโปรตีนสูงและหาได้ง่ายในชุมชน คือ ไข่แดงต้มสุก โดยเอาไข่
มาต้มจนสุกแล้วนําเฉพาะไข่แดงมาละลายน้ํา จากนั้นกรองผ่านผ้าขาวบางเพ่ือให้ไข่แดงมีความละเอ ียดและ
เล็กมากพอที่ลูกปลาจะกินได้ การให้ไข่แดงละลายน้ําแก่ลูกปลาจะให้วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและตอนเย็นโดย
ให้ครั้งละน้อยๆ เพ่ือให้ลูกปลากินหมดเพราะหากเหลือมากเกินไปจะทําให้น้ําเสีย 

เมื่อผ่านไป 7 –15 วัน ให้นําพ่อปลาออกไปแยกเลี้ยงเพ่ือเตรียมผสมพันธุ์ในครั้งต่อไปเมื่อเลี้ยงลูก
ปลาไปประมาณ 15 – 20 วัน นําลูกปลาไปเลี้ยงรวมในบ่ออนุบาลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น วงปูน โอ่ง บ่อฟิว
เจอร์บอร์ด เพ่ือให้ลูกปลากัดแข็งแรงและโตเร็วในพ้ืนที่ที่กว้างมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ลูกปลาอายุประมาณ 7 – 15  วันให้นําพ่อปลาออก 

 
 

 
นําลูกปลาอายุ 15-20 วัน ให้ย้ายลงเลี้ยงในวงปูน 

หรือบ่อที่มีขนาดใหญ่กว่า 

ใส่ใจดูแลและรักษาใส่ใจดูแลและรักษา  
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ขั้นตอนการฟอร์มปลา 
เนื่องจากปลากัดเป็นปลาที่มีนิสัยชอบต่อสู้จึงควรแยกออกเลี้ยงเดี่ยวในภาชนะเมื่ออายุประมาณ 2 

เดือน ภาชนะสําหรับใช้เลี้ยงปลากัดอาจเป็นขวดโหลรูปทรงต่างๆหรือตู้กระจกขนาดเล็ก การเลี้ยงปลากัดเป็น
จํานวนมากๆมักนิยมใช้ขวดแบนหรือขวดพลาสติกน้ําดื่มซึ่งสามารถวางเรียงกันได้โดยไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ อีกทั้ง
ปากขวดแคบเล็กสามารถปูองกันปลากระโดด และศัตรูปลาได้ดีสถานที่วางขวดหรือโหลควรเป็นที่โปร่ง 
อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ร้อนเกินไปเพราะอุณหภูมิน้ําที่สูงเกิน ๓๐ องศาเซลเซียสอาจทําให้ปลาตายได้
เช่นเดียวกับอุณหภูมิที่ต่ําเกินไปซึ่งจะทําให้ปลากินอาหารได้น้อย และเป็นสาเหตุให้ตายได้เช่นกันหลังจาก 3 
เดือนขึ้นไป รูปทรงและสีสันของปลาจะแสดงออกอย่างชัดเจน จนสามารถบอกได้ว่า ปลาแต่ละตัวอยู่ในเกรด
ใด ตั้งแต่เกรดที่คุณภาพสูงสําหรับส่งประกวด เกรดพ้ืนฐาน และเกรดขายส่ง  
 

 
 

 
 

นําปลากัดตัวผู้อายุประมาณ 2 เดือน จะนํามาแยกเลี้ยงเดี่ยวในภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
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การเทียบปลาเพื่อดูโครงสร้างและความสมบูรณ์ของปลาแต่ละตัว 
 การเทียบปลาเป็นการพิจารณาความสมบูรณ์ของปลากัดแต่ละตัวทั้งในด้านโครงสร้าง สีสัน 
พฤติกรรม และอาการต่างๆ ของปลา เพ่ือคัดเลือกเกรดหรือระดับคุณภาพของปลากัดแต่ละตัวโดยการคัด
เกรดปลาจะดูที่ความสมบูรณ์ทั้งด้านโครงสร้างและสีสันของปลาเป็นหลัก ได้แก่ โครงสร้างและกิริยาอาการ
ของปลา 
 
 โครงสร้างของปลา 

- ปาก   มีลักษณะไม่ปูดโปน บิดเบี้ยว ริมฝีปากบนและล่างต้องมีขอบสมบูรณ์ 
- ตา มีครบ 1 คู่ ไม่ขุ่นมัว ไม่ปูดโปน 
- เหงือก มีครบ 1 คู่ แผ่นเหงือกต้องปิดสนิทและกางได้สมบูรณ์ทั้ง 2 ข้าง เมื่อปลา

พองสู้ 
- ครีบหู / ครีบว่าย  มีครบ 1 คู่ สมบูรณ์ทั้ง 2 ข้าง และมีขนาดสมส่วนเมื่อเทียบกับลําตัว 
- ครีบท้อง / ตะเกียบ   มีครบ 1 คู่ สมบูรณ์ทั้ง 2 ข้าง มีความยาวเท่ากันและมีปลายแหลมทั้ง 2 

ข้าง 
- ครีบหลัง / กระโดง   มี 1 ครีบ ต้องสมบูรณ์ กางตั้งได้ ไม่บิด งอ หรือล้ม 
- ครีบก้น / ชายน้ํา   มี 1 ครีบ ต้องสมบูรณ์ ได้รูปทรงตามสายพันธุ์ 
- ครีบหาง  มี 1 หรือ 2 ครีบ ต้องสมบูรณ์ ได้รูปทรงตามสายพันธุ์ 
- ลําตัว   ต้องสมบูรณ์ ได้รูปทรงตามสายพันธุ์ 
- เกล็ด ต้องสมบูรณ์ มีอยู่เต็มลําตัว เป็นระเบียบ 
 
กิริยาอาการของปลา 
- มีความปราดเปรียวและกล้าหาญ 
- เมื่อเห็นปลากัดตัวอ่ืนๆ ต้องพองสู้ 
- ว่ายน้ําสง่างาม ไม่หัวเชิดหรือทิ่มลงตลอดเวลา 

 
ถ้าพิจารณาแล้วปลามีความสมบูรณ์ครบทุกประเด็นก็จะคัดเกรดเป็นปลาที่มีคุณภาพดี ซึ่งจะต้อง

พิจารณาด้านสีสันให้ตรงตามมาตรฐานประเภทสีต่อไป ถ้าปลาขาดคุณสมบัติประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรืออาจ
ไม่สมบรูณ์มากนักก็คัดเป็นเกรดปลาพ้ืนฐาน แต่หากขาดหลายประเด็นหรือพิจารณาเห็นว่าปลาไม่สมบูรณ์
ด้านโครงสร้างแต่มีสีสันสวยงามก็จะคัดเป็นปลาเกรดขายส่งต่อไป 
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การเลี้ยงปลากัด 
ภาชนะสําหรับใช้เลี้ยงปลากัดอาจเป็นขวดโหล

รูปทรงต่างๆหรือตู้กระจกขนาดเล็ก เนื่องจากปลากัดเป็น
ปลาที่มีนิสัยชอบต่อสู้จึงควรแยกออกเลี้ยงเดี่ยวในภาชนะ
เมื่ออายุประมาณหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือน การเลี้ยงปลา
กัดเป็นจํานวนมากๆในฟาร์มเลี้ยงปลากัดในประเทศไทย 
มักนิยมใช้ขวดแบนขนาด ๑๕๐ มิลลิลิตรซึ่งสามารถวาง
เรียงกันได้โดยไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ อีกทั้งปากขวดแคบเล็ก
สามารถปูองกันปลากระโดด และศัตรูปลาได้ดีสถานที่วาง
ขวดหรือโหลควรเป็นที่โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ร้อน
เกินไปเพราะอุณหภูมิน้ําที่สูงเกิน ๓๐ องศาเซลเซียสอาจ
ทําให้ปลาตายได้เช่นเดียวกับอุณหภูมิที่ต่ําเกินไปซึ่งจะทํา
ให้ปลากินอาหารได้น้อย และเป็นสาเหตุให้ตายได้เช่นกัน 

ส่วนน้ําที่ใช้สําหรับเลี้ยงปลากัดจะต้องเป็นน้ําที่
สะอาดปราศจากคลอรีนบรรจุน้ําประมาณ ๓ ใน ๔ ของ
ภาชนะที่ใช้เลี้ยงปลากัดสามารถฮุบอากาศที่ผิวน้ําหายใจ 
ใช้ออกซิเจนได้โดยตรงจึงไม่ต้องให้อากาศ การถ่ายน้ําควร
ถ่ายน้ํา ๑ - ๒ ครั้งต่อสัปดาห์โดยอาจเปลี่ยนน้ําทั้งหมด 
หรือดูดตะกอนและน้ําออกบางส่วนแล้วเติมน้ําใหม่ลงไปก็
ได ้

โดยธรรมชาติปลากัดเป็นปลาที่กินสัตว์น้ําขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น ไรสีน้ําตาล ไรแดงลูกน้ํา หนอน
แดงแต่ก็สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดและเนื้อสัตว์ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กได้การให้อาหารควรให้วันละ ๑ ครั้ง ใน
ปริมาณที่ปลากินอ่ิม ซึ่งสังเกตได้โดยปลาจะกินอาหารทันทีที่ให้อาหารธรรมชาติ เช่น ไรแดง หนอนแดง และ
ลูกน้ํา 

โดยไรแดงที่ช้อนจากแหล่งน้ําที่ปกติค่อนข้างเน่าเสีย
อาจมีโรคและปรสิตของปลาติดมาด้วย จึงควรทําความสะอาด
โดยล้างในน้ําสะอาดและแช่ในด่างทับทิมเข้มข้น ๐.๕ - ๑.๐ 
กรัม/ลิตร ประมาณ ๑๐ - ๒๐ วินาทีแล้วล้างด้วยน้ําสะอาดอีก
ครั้ง ก่อนให้เป็นอาหารปลา ไรสีน้ําตาลหรืออาร์ทีเมียจะไม่มี
ปัญหานี้เนื่องจากเป็นไรน้ําเค็มที่เลี้ยงในความเค็มสูง ทุกๆ ๑ - 
๒ เดือนควรล้างทําความสะอาดภาชนะท่ีใช้เลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ไรแดง 

 
พารามีเซียม 

 
หนอนแดง 
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โรคของปลากัด 
 

 ปลากัดเป็นปลาที่มีความอดทนสูงแต่ก็มีบ้างที่เกิดการเจ็บปุวย โดยทั่วไปผู้เพาะเลี้ยงปลากัดจะมีการ
เลี้ยงโดยการใช้น้ําหมักจากใบหูกวางเพ่ือสกัดสารแทนนินออกมาใช้ผสมน้ําเลี้ยงปลากัดเพ่ือปรับสภาพน้ําให้
เป็นกลาง สร้างความสดชื่นให้ปลากัดและทําให้ปลาแข็งแรง ร่วมกับการใช้เกลือเม็ดหรือเกลือสมุทรสําหรับ
การฆ่าเชื้อโรคในน้ําที่เลี้ยงปลาและทําให้ปลาผ่อนคลาย แต่ก็ยังมีโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเลี้ยง
ปลากัดได้ ซึ่งโรคและแนวทางรักษาปูองกันได้แก ่
 

๑) โรคจุดขาว 
เกิดจากสัตว์เซลล์เดียวชื่อ อิกไทออฟทีเรียสมัลติ

ฟิลิส ซึ่งมักเรียกกันว่า "อ๊ิก" อาการจะเป็นจุดขาวบริเวณ
ลําตัวและเหงือกขนาดความกว้าง ๐.๕ - ๑.๐ มิลลิเมตร 
เป็นโรคที่พบมากที่สุดในการเลี้ยงปลาสวยงามทุกชนิด 
การรักษาให้แช่ปลาในน้ําที่ผสมฟอร์มาลิน๒๕ - ๓๐ส่วน
ในล้านส่วน และมาลาไคต์กรีน ๐.๑ ส่วนในล้านส่วน 
ติดต่อกัน ๓ - ๕ วัน 

 
 

๒) โรคสนิม 
เกิดจากสัตว์เซลล์เดียวชื่อโอโอดีเนียม (Oodinium 

sp.) อาการจะมีลักษณะเป็นจุดคล้ายกํามะหยี่สีเหลืองปน
น้ําตาลเป็นหย่อมๆ ตามผิวหนังของปลา วิธีรักษาให้แช่ปลาใน
น้ําที่ผสมเกลือแกง ๑ % เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง ทุกๆ ๒ วันจน
หาย 

 
๓) โรคที่เกิดจากปลิงใส 
เกิดจากปลิงใส๒ ชนิด คือ ไจโรแด็กไทลัส (Gyrodactylus 

sp.) และแด็กไทโรไจรัส (Dactyrogyrus sp.) อาการส่วนหัวของ
ปลาจะมีสีซีด ส่วนลําตัวมีสีเข้ม ครีบกร่อนและพบปลิงใสตามลําตัว
และเหงือก การรักษาให้แช่ปลาในน้ําผสมด้วยฟอร์มาลิน ๓๐ - ๕๐ 
ส่วนในล้านส่วน หรือดิปเทอเรกซ์ ๐.๒๕ - ๐.๕ ส่วนในล้านส่วน 

 
 
๔) โรคเชื้อรา 
เกิดจากเชื้อแซโพรเลกเนีย (Saprolegnia sp.) ลักษณะ

อาการจะเห็นเป็นปุยขาวๆ คล้ายสําลีตรงบริเวณที่เป็นโรควิธีรักษา
ให้แช่ปลาในน้ําที่ผสมมาลาไคต์กรีน ๐.๑ - ๐.๒๕ ส่วนในล้านส่วน 
และฟอร์มาลิน ๒๕ ส่วนในล้านส่วน  เป็นเวลา ๓ วัน 
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๕) โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

อาการที่ปรากฏ คือ มีอาการท้องบวม มี
ของเหลวในช่องท้องมาก การรักษา ให้แช่ในน้ํา ที่ผสม
ยาปฏิชีวนะ เช่น ออกซีเททระไซคลินความเข้มข้น๑๐ 
- ๒๐ ส่วนในล้านส่วน หรือในน้ําผสมเกลือแกง ๐.๕ 
% เป็นเวลา ๓ - ๕ วัน 

 
 

6)  โรคปากเปื่อย   
จัดเป็นโรคที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งของปลากัด โรคนี้รักษา

ไม่หาย ดังนั้นถ้าพบว่าปลากัดเป็นโรคปากเปื่อยต้องแยกออก
ทันทีลักษณะอาการเริ่มจากขอบปากเป็นแผลสีขาวและ
ลักษณะเป็นขุยเส้นเล็กๆ ปลากัดที่เป็นโรคปากเปื่อยจะไม่
ค่อยว่ายน้ําและมักลอยตัวอยู่บริเวณผิวน้ําเฉยๆการปูองกัน
รักษา เนื่องจากโรคนี้ไม่มีทางรักษา ถ้าพบว่าปลากัดเป็นโรค
ชนิดนี้ควรรีบแยกออกทันที 

 
7) โรคท้องมาน  เป็นโรคที่อาจทําให้ผู้เพาะเลี้ยง

ปลาเข้าใจผิดคิดว่าปลาตั้งท้อง เพราะส่วนท้องของปลากัด
จะพองออก โรคท้องมานอาจเกิดจากการที่ปลากัดติดเชื้อ
ภายในช่องท้องและมีอาการอักเสบลักษณะอาการ ปลากัด
มีลักษณะท้องโตเนื่องจากการติดเชื้อภายในช่องท้องจนทํา
ให้ท้องมีขนาดโตผิดปกติการปูองกันรักษานั้นผู้เลี้ยงบางราย
ใช้วิธีเอาดีเกลือ 1 ช้อนชา ผสมกับน้ํา 1.5 ลิตรจากนั้นจึง
จับปลากดัลงแช่1 – 2วัน  อาการจะทุเลาลง 

 
 
8) โรคหางและครีบเปื่อย เป็นโรคที่พบอยู่เสมอ 

สาเหตุเกิดจากน้ําที่ใช้เลี้ยงสกปรก มีตะกอนหรือเศษอาหาร
เหลือและทับถมอยู่ที่ก้นบ่อ ทําให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
ลักษณะอาการปลาจะเริ่มเปื่อยบริเวณครีบต่างๆก่อนแล้ว
ค่อยๆลุกลามเข้าไปจนถึงตัวปลา โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
ดังนั้นถ้าปลาเป็นโรคนี้แล้วจะทําให้ครีบต่างๆ ของปลา
เสียหายไม่สวยงามการปูองกันรักษาจะใช้ยาปฏิชีวนะในการ
รักษาในอัตราส่วน 1-2 กรัมต่อน้ํา 1,000  ลิตร แช่ปลานาน
ประมาณ  2-3 วัน ยาปฏิชีวนะที่ใช้ ได้แก่ ออกซีเตตร้า
ไซคลิน ไนโตรฟูราโซน เป็นต้น 
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แบบบันทึกผลคะแนนด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 10 ใส่ใจดูแลและรักษา 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
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20 10 20 20 70 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ด.ช. .....        
2 ด.ญ. …..        
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

 
หมายเหตุ    ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่ 42 คะแนน ( 60% ) ขึ้นไป 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
คู่มือเล่มเล็ก เรื่อง การเลี้ยง ดูแลและรักษาโรคปลากัด 

ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

กา
รอ

อก
แบ

บแ
ผน

ผัง
คว

าม
คิด

 

กา
รล

ําด
ับเ

รื่อ
ง /

 เห
ตุก

าร
ณ ์

เข
ียน

ได
ค้ร

บถ
้วน

คร
อบ

คล
ุมท

ุกป
ระ

เด
็น 

กา
รใ

ช้ภ
าษ

าส
ื่อส

าร
ได

้ด ี

กา
รน

ําเส
นอ

ผล
งา

นไ
ดด้

 ี

ทํา
งา

นเ
สร

็จท
ันเ

วล
า 

มีม
าร

ยา
ทแ

ละ
นสิ

ัยใ
นก

าร
เข

ียน
ที่ด

 ี

รว
มค

ะแ
นน

เต
็ม 

ระ
ดับ

คะ
แน

นค
ณุภ

าพ
 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะเ

มิน
 

3 3 3 3 3 2 3 20 ผ่าน ไม่ผา่น 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             

 
หมายเหตุ    ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ( 60% ) ขึ้นไป 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 – 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 

คู่มือเล่มเล็ก เรื่อง การเลี้ยง ดูแลและรักษาโรคปลากัด 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด ี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 

1. การออกแบบแผนผังความคดิ ออกแบบผังความคิดได้ดีและ
สร้างสรรค ์

ออกแบบผังความคิดได้ด ี ออกแบบผังความคิดไดไ้ม่ด ี

2. การลําดับเรื่อง / เหตุการณ ์ ลําดับเรื่องเหตุการณไ์ดด้ี ไม่
สลับวนไปวนมา 

ลําดับเรื่องเหตุการณไ์ดด้ี แต่
มีสลับวนไปวนมาบา้ง 

ลําดับเรื่องเหตุการณไ์มด่ี 
สลับวนไปวนมา 

3. เขียนได้ครบถ้วนครอบคลุม
ทุกประเด็น 

เขียนแผนผังได้ครบถ้วน
ครอบคลมุทุกประเด็นตั้งแต่
ต้นจนจบ 

เขียนแผนผังได้ครบถ้วนแตไ่ม่
ต่อเนื่อง 

เขียนไม่ครบถ้วนและไม่
ต่อเนื่อง 

4. การใช้ภาษาสื่อสารไดด้ ี ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไดด้ี ทําให้เข้าใจสิ่งท่ี
สื่อสารได้อย่างชัดเจน 

ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไดด้ี แต่ยังไม่สมบูรณ ์

ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไม่ชัดเจน 

5. การนําเสนอผลงานได้ด ี นําเสนอผลงานเขียนแผนผัง
ความคิดออกมาได้ดี ครบถ้วน
ทุกประเด็น ชัดเจน 

นําเสนอผลงานเขียนแผนผัง
ความคิดได้ดี แต่ยังไม่ชัดเจน 

นําเสนอผลงานได้ไม่ด ี

6. ทํางานเสร็จทันเวลา - ทํางานเสร็จตรงตามเวลาที่
กําหนด หรือเลยเวลาเพียง
เล็กน้อย 

ทํางานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด หรือเกินเวลาไปมาก 

7. มีมารยาทและนิสยัในการ
เขียนที่ด ี

ผลงานเขียนสะอาดเรยีบร้อย 
ตัวหนังสืออ่านง่าย และ
ตกแต่งสวยงาม  

ผลงานเขียนสะอาดเรยีบร้อย 
ตัวหนังสือพออ่านได้ มรีอย
ลบขูดขีดตัวหนังสือบ้างแห่ง  

ผลงานไม่ค่อยสะอาด มรีอย
ลบขูดขีดหลายแห่ง 
ตัวหนังสืออ่านยาก 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
3 หมายถึง ดี คะแนน 16 – 20   ดีมาก 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 14 – 15   ดี 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน 10 – 13   พอใช้ 

   คะแนนต่ํากว่า   10  ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
กิจกรรม การท าอาหารลูกปลากัดและน้ าหมักใบหูกวาง 

ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
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2 2 2 2 2 10 ผ่าน ไม่ผา่น 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           

 
เกณฑ์การประเมิน  10  คะแนน 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 

2 หมายถึง ดีมาก คะแนน 9 - 10  ดีมาก 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน 7 – 8  ดี 

   คะแนน 5 – 6   พอใช้ 
   คะแนน ต่ํากว่า  5  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงช่ือ.........................................ผูป้ระเมิน 
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เกณฑ์การประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 

กิจกรรม  การท าอาหารลูกปลากัดและน้ าหมักใบหูกวาง 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ดีมาก (2) ปรับปรุง  (1) 
1. ความถูกต้องของการเตรียมไขแ่ดง
ต้มสุกและน้ําสะอาด 

สามารถเตรียมไข่แดงต้มสุก และน้ํา
สะอาดได้ถูกต้อง 

เตรียมไข่แดงไดไ้ม่ถูกต้อง  

2. ความถูกต้องของการกรองไข่แดง
ละลายน้ํา 

สามารถละลายไข่แดงในน้ําสะอาดและ
กรองผ่านได้ถูกต้อง  

ละลายไข่แดงในน้ําไม่ถูกต้องและไม่
สามารถกรองได ้

3. ความถูกต้องของการคัดเลือกใบหู
กวางและการหมัก 

สามารถคัดเลือกใบหูกวางแห้ง ไมม่ีรา
ได้เหมาะสม และสามารถทําการหมักได้
ถูกต้อง 

คัดเลือกใบหูกวางแห้งไม่ถูกต้อง และ
ทํานํ้าหมักได ้

4. ความสําเรจ็ของการทําอาหารลูก
ปลากัด 

สามารถทํานํ้าไข่แดงตม้สุกได้ถูกตอ้ง 
และพร้อมให้อาหารลูกปลา 

ทํานํ้าไข่แดงต้มสุกได้ไม่ถูกต้อง และไม่
สามารถนําไปให้อาหารลูกปลาได ้

5. ความสําเรจ็ของการทําน้ําหมักใบหู
กวาง 

สามารถทํานํ้าหมักใบหูกวางได้ถูกต้อง
และสามารถนําไปใช้เลีย้งปลาได้ 

ทํานํ้าหมักใบหูกวางไม่ถูกต้องและไม่
สามารถนําไปใช้เลีย้งปลาได ้

 
 

เกณฑ์การประเมิน  10  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
2 หมายถึง ดีมาก คะแนน 9 - 10  ดีมาก 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน 7 – 8  ดี 

   คะแนน 5 – 6   พอใช้ 
   คะแนน ต่ํากว่า  5  ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง กระบวนการกลุ่ม 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 

1 ด.ช......          
2 ด.ญ......          
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า   10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง กระบวนการกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. ปรึกษาหารือ และ 
แบ่งหน้าที่ในการทาํงาน  

 ปรึกษาหารือกันก่อน
ทํางาน มีการแบ่งหน้าที่ใน
การทํางาน และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ได้ถูกต้องเป็น
อย่างดีทุกครั้ง 

 ปรึกษาหารือกันก่อน
ทํางาน มีการแบ่งหน้าที ่
และทําตามหนา้ที่เป็นส่วน
ใหญ่ 

ปรึกษาหารือ แบ่งหน้าที่ใน
การทํางาน ปฏิบัติได้แต่
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 

ไม่มีการปรึกษาหารือ และ
ไม่แบ่งหน้าที่การทํางาน 

2. การวางแผนการทาํงาน
และการให้ความร่วมมือ 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่ม ทุกคนให้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดีทุกครั้ง 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่มทุกครั้ง 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่มเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการวางแผน การทํางาน
ร่วมกันภายในกลุ่ม 

3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผลงานเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่กําหนด 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่าง
ไว้ตามบทบาทหนา้ที่ และ
ปรับปรุง แก้ไขปัญหา
อุปสรรคแต่ละขั้นอย่างมี
ประสทิธิภาพ ผลงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่าง
ไว้ตามบทบาทหนา้ที่ และ
ต้องขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหา 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่างไว้
ตามบทบาทหนา้ที่ แต่ตอ้ง
ได้รับคําแนะนําจึงจะ
ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน 

มีการปฏิบัต ิแต่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน 

4. การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การ
ช่วยเหลือแบ่งปัน การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภายใน  
กลุ่มและส่วนรวม 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์
ได้ดี รับฟังคํา
วิพากษ์วจิารณ์ด้วยอาการที่
สงบ และชี้แจงด้วยถ้อยคําที่
สุภาพ และมีการช่วยเหลือ
แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
ภายในกลุ่ม และสว่นรวม
เป็นอย่างด ี

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์
ได้ดี รับฟังคํา
วิพากษ์วจิารณ์ 
ด้วยอาการที่สงบ และชี้แจง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และมี
การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายใน
กลุ่ม และสว่นรวม 
เป็นส่วนใหญ่ 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์ได้
ดี รับฟังคําวิพากษว์ิจารณ์ 
ด้วยอาการที่สงบ และชี้แจง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และมีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายในกลุ่ม 
และส่วนรวม 
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่นไม่มี
การควบคุมอารมณ์ไม่มีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายใน
กลุ่ม และสว่นรวม 

5. ผลงานเสร็จทันตาม
กําหนด และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงถึง
การนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ และมีการ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
เรียบร้อย หลังเลิก
ปฏิบัติงาน 

ผลงานเสร็จตาม
กําหนดเวลา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดีเยี่ยม 
แสดงถึงการนําความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้เป็นอยา่งดี 
และมีการจัดเกบ็ วัสด ุ
อุปกรณ์หลังเลิกปฏิบัติงาน 
เรียบร้อยด ี

ผลงานเสร็จตาม
กําหนดเวลา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดี แสดงถึง
การนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้เป็นอย่างดี และ
มีการจัดเก็บ วัสดุ อปุกรณ์
หลังเลิกปฏิบัติงาน  

ผลงานเสร็จตามกําหนดเวลา 
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
แสดงถึงการนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้เป็น และมีการ
จัดเก็บ วัสด ุอุปกรณ์หลังเลิก
งาน แต่ทําเกินเวลา 

ผลงานยังทําไม่เสร็จ 

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 

4 หมายถึง ดีมาก  คะแนน 16 - 20 ดีมาก 
3 หมายถึง ดี  คะแนน 14 – 15 ดี 
2 หมายถึง พอใช้  คะแนน 10 - 13 พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง  คะแนนต่ํากว่า   10 ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง “ ความรับผิดชอบในการท างาน ” 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 
1 ด.ช......          
2 ด.ญ......          
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง  “ความรับผิดชอบในการท างาน” 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2)         ปรับปรุง (1)                              
1. ความรับผิดชอบ    
ในงานท่ีได้รับ    
มอบหมาย 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความพยายาม 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความพยายาม 
แก้ปัญหา 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นบางครั้ง  ไม่แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

ไม่รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมายงานเสร็จล่าช้า 

2. ยอมรับ และเห็น
คุณค่าของการปฏิบัติ
หน้าท่ี ของตน 

ยอมรับผิดในการกระทํา
ของตน เมื่อทําผิด พัฒนา
งาน และมีการแก้ไข
ปรับปรุงงาน ได้ถูกต้อง
ทุกครั้ง 

ยอมรับผิดในการกระทํา
ของตนเมื่อทําผิด พัฒนา
งาน และมีการแก้ไข
ปรับปรุงงานได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

ยอมรับผดิเม่ือทําผิด 
พัฒนางาน และมีการ
แก้ไข ปรับปรุง ได้ถูกต้อง
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับผิดเม่ือทํา
ผิด ไม่มีการแก้ไขปรับปรุง
งาน 

3. ความขยัน    หมั่น
เพียรในการทํางาน 

มีสมาธิในการทํางานเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละและอดทน มี
ความละเอียดรอบคอบใน
การทํางานไม่เกี่ยงงาน
พยายามทํางานจนสําเร็จ 
ลุล่วงเป็นอย่างดี 

มีสมาธิในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละ มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน 
ไม่เกี่ยงงาน พยายาม
ทํางานจนสําเร็จลุล่วงเป็น
ส่วนใหญ่ 

มีสมาธิในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละ มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน 
ไม่เกี่ยงงาน พยายาม
ทํางานจนสําเร็จลุล่วงเป็น
บางครั้ง 

ไม่มีสมาธิในการทํางาน 
เข้าร่วมกิจกรรม และ
ทํางานสําเร็จเป็นบางครั้ง 

4. ปฏิบัติงานตาม     
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี 
และปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการทํางาน ใน
แต่ละขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี 
และต้องขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี   
แต่ต้องได้รับคําแนะนําจึง
จะปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติ แต่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน                 

5. ผลงานเรียบร้อย     
สร้างสรรค์ 

งานเสร็จทันกําหนด 
ผลงานเป็นระเบียบ 
สะอาด มีความคิด
สร้างสรรค์ 

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบียบ 
สะอาด  แต่มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบียบ แต่ไม่
สะอาด มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด   
ผลงานไม่สะอาด                    
งานขาดความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 
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ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง พัฒนาเรียนรู้ประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 11 
พัฒนาเรยีนรู้ประสบการณ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ค 2.2 ป.4/3 , ค 6.1 ป.4-6/1 , ป.4-
6/3 ,ป.4-6/5 
- อ่านและเขยีนบันทึกกิจกรรมหรือ

เหตุการณ์ที่ระบุเวลา 
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ

สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

ในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
- เช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์

อื่นๆ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ส 3.1 ป.4/1 , ป.4/3 , ส 3.2 ป.4/1 
- ระบุปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า

และบริการ 
- อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

และนําไปใช้ในชีวิตประจาํวันของ
ตนเอง 

- อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท 2.1 ป.4/6 , ท 3.1 ป.4/1 , x.4/3 , ป. 4/4 
, ป.4/6 
- เขียนบันทึกจากการศึกษาค้นควา้ 
- จําแนกข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและดู 
- พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึก

เกี่ยวกบัเรื่องที่ฟังและดู 
- ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเร่ืองที่

ฟังและดู 
- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 

ง 1.1 ป.4/1-4 , ง 3.1 ป.4/4 , ง 4.1 ป.4/1 
- อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
- ทํางานบรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน  
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทํางาน 
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัด และ

คุ้มค่า 
- ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน   
- อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ว 8.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/4 , ป.4/6 , ป.4/7 
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเร่ืองหรือสถานการณ์ที่จะ

ศึกษาตามที่กาํหนดให้และตามความสนใจ 
- วางแผนการสังเกต  เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษา

ค้นคว้า  และคาดการณ์สิ่งที่พบจากการสํารวจตรวจสอบ 
- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอผลสรุปผล 
- แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยา่งตรงไปตรงมา 

 

 
 

สมรรถนะของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคดิ      -  ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการแก้ปญัหา 
- ความสามารถในการมีทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มุ่งมั่นในการทํางาน 
- ใฝุเรียนรู ้
- อยู่อย่างพอเพียง 
 

ภาระงาน / ชิ้นงาน 

สมุดบันทึกกิจกรรมศกึษาดูงาน 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 11 พัฒนาเรียนรู้ประสบการณ์ 
เวลา  2 ชั่วโมง 

 
1. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การศึกษาเรียนรู้อาชีพการเพาะเลี้ยงปลากัดจากผู้มีความรู้ความชํานาญเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงและสร้างความตระหนักในอาชีพท้องถิ่นที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะจะได้รับรู้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริงและสัมผัสการเพาะเลี้ยงปลากัดแบบครบวงจร  
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 สาระท่ี ๑   การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการทํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดํารงชีวิต
และครอบครัว 
 ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
 ง 1.1 ป.4/2 ทํางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ 
และซื่อสัตย์ 
 ง 1.1 ป.4/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทํางาน 
 ง 1.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 สาระท่ี ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม  
 ง 3.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 สาระท่ี 4 การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จําเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ง 4.1 ป.4/1 อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 สาระท่ี 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหา
ความรู้  การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
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 ว 8.1 ป.4/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กําหนดให้และ
ตามความสนใจ 
 ว 8.1 ป.4/2 วางแผนการสังเกต  เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า  และคาดการณ์สิ่ง
ที่พบจากการสํารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ป.4/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอผลสรุปผล 
 ว 8.1 ป.4/6 แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 ว 8.1 ป.4/7 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี ๒    การเขียน  

 มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ท 2.1 ป.4/6 เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
 สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ท 3.1 ป.4/1 จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและด ู 
 ท 3.1 ป.4/3 พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
 ท 3.1 ป.4/4 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
 ท 3.1 ป.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรัพยากร ที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
 ส 3.1 ป.4/1 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
 ส 3.1 ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 ส 3.2 ป.4/1 อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 สาระท่ี ๒  การวัด 
 มาตรฐาน ค ๒.๒   แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 ค 2.2 ป.4/3 อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา 
 สาระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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 มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ค 6.1 ป.4-6/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
 ค 6.1 ป.4-6/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.4-6/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 

  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายกระบวนการเพาะเลี้ยงปลากัดและการสร้างมูลค่าจากปลากัดได้ 
๒. ลงมือบันทึกความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานฟาร์มปลากัดได้ 
๓. มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
- ทํางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน  
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทํางาน 
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
- ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน   
- อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 
 4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- ตั้งคําถามเก่ียวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กําหนดให้และตาม
ความสนใจ 

- วางแผนการสังเกต  เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า  และคาดการณ์สิ่งที่พบจาก
การสํารวจตรวจสอบ 

- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอผลสรุปผล 
- แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
- บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา 

 
 4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- เขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้า 
- จําแนกข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
- พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
- ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 
 4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
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- ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
- อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง 
- อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 

 4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา 
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
- เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 

 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ใฝุเรียนรู้ 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- มุ่งม่ันในการทํางาน 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้
 ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน 

 ขั้นการสังเกตและรวบรวมข้อมูล  
๑. ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานฟาร์มปลากัด ครูสอบถามนักเรียนว่าใครเคยเห็นหรือเคยเข้าไปใน
ฟาร์มปลากัดหรือฟาร์มปลาสวยงามบ้าง และคิดว่าฟาร์มปลากัดควรมีลักษณะอย่างไร โดยให้
นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของตนเอง 
๒. ครูสนทนากับนักเรียนพร้อมกับให้นักเรียนพร้อมกับแนะนําฟาร์มปลากัดหรือฟาร์มปลาสวยงามที่

จะไปศึกษาดูงาน 
 

 ขั้นการวางแผนปฏิบัติ 
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนศึกษาความรู้  รวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์จากเจ้าของ

ฟาร์มปลากัดหรือผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในการเพาะเลี้ยงปลากัดรวมถึงการสร้าง
รายได้จากปลากัด 

๔. ครูแจกสมุดบันทึกการศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลากัด 
 

ในชั่วโมงการศึกษาดูงาน ( 2 ชั่วโมง ) 
ขั้นการลงมือปฏิบัติ 
๕. ครแูนะนําเจ้าของฟาร์มปลากัดหรือผู้เชี่ยวชาญในการเพาะเลี้ยงปลากัด 
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๖. ครทูําหน้าที่ประสานและสนับสนุนการบรรยายและการทํากิจกรรมของนักเรียนระหว่างการศึกษา
ดูงาน 

๗. ครูทําหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้และคอยช่วยเหลือให้นักเรียนสอบถาม
หรือสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มปลากัดหรือผู้เชี่ยวชาญด้วยความเรียบร้อยและสุภาพ 

 ขั้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
๘. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือสอบถามจากเจ้าของฟาร์มปลา

กัดหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเลี้ยงปลากัดและการสร้างมูลค่าจากปลากัด 
 
ขั้นการสรุป ( การสร้างองค์ความรู้ ) 
๙. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอและอภิปรายข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและ

สอบถามจากเจ้าของฟาร์มปลากัดหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเลี้ยงปลากัดและ
การสร้างมูลค่าจากปลากัด 

๑๐. ครูประสานให้เจ้าของฟาร์มปลากัดหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยสรุปเพ่ิมเติม แนะนําหรือให้ข้อคิด
เกี่ยวกับกระบวนการเพาะเลี้ยงปลากัดและการสร้างมูลค่าจากปลากัด 

๑๑. ครูให้นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้ลงในสมุดบันทึก กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
 

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
-  สมุดบันทึก กิจกรรมการศึกษาดูงาน 

 
9. การวัดและประเมินผล 
  

ประเด็นที่ประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

-  ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
 ประวัติความเป็นมาของปลากัด 
 ปลากัดกับคนไทย 
 ภูมิปัญญาในการพัฒนาสายพันธ์ุ

ปลากัดไทย 
 ศัพท์ปลากัดกับคนไทย 

 

- สังเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรม
ระหว่างเรยีน 

- ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรม 
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
- สังเกตการบันทึกผลการเรียนรู ้

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกผลการเรยีนรู ้
- แบบประเมินด้านความรู ้และ

ผลงาน 
 

- -  ทักษะ / กระบวนการ - สังเกตกระบวนการทํางาน  - แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 

-  ทักษะการคิดวิเคราะห ์ - สังเกตการใหเ้หตผุลทีเ่หมาะสม
สนับสนุนความคิดในการตอบ
คําถาม ในกระบวนการเรียนการ
สอน 
 

- การตั้งประเด็นคําถามของครูที่
กระตุ้นความคิด 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

-  คุณธรรม จริยธรรม และ 
   ค่านิยม 

- สังเกตจากทักษะกระบวนการกลุม่ 
พฤติกรรมการเรียนและการร่วม
กิจกรรมในช้ันเรยีน 
 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 
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10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

10.1 สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. หนังสือประกอบการเรียนรู้ ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 
2. ใบความรู้ ใบกิจกรรม ปูายข้อมูลความรู้ 
3. ฟาร์มปลากัดและฟาร์มสัตว์น้ําสวยงาม ได้แก่ ก้องภพฟาร์ม และ ฟาร์มครูโอม อ.บางมูล

นาก จ.พิจิตร 
 
 10.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 
2. ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศและสื่อออนไลน์ 
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แบบบันทึกผลคะแนนด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 11 พัฒนาเรียนรู้ประสบการณ์ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ภา
คค

วา
มร

ู้ 
สมุ
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นทึ
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ิจก
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ภา
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ู ้
แผ

นผ
ังค
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มค

ดิฟ
าร

ม์ป
ลา

กดั
 

ทัก
ษะ

ปฏ
ิบัต

 ิ
กร

ะบ
วน

กา
รก

ลุ่ม
 

คุณ
ลัก

ษณ
ะอ

ันพึ
งป

ระ
สง

ค ์
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บ 

รว
มค

ะแ
นน

เต
็ม 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะเ

มิน
 

20 20 20 20 80 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ด.ช. .....        
2 ด.ญ. …..        
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

 
หมายเหตุ    ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่ 48 คะแนน ( 60% ) ขึ้นไป 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
สมุดบันทึกกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง ฟาร์มปลากัด 

ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 

เข
ียน

สื่อ
คว

าม
ได

้คร
บถ

้วน
ถูก
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ง ส
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ด็น

 

กา
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ช้ภ
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ูกต
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มห

ลัก
ภา

ษา
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่วก
ไป

วน
มา

 

เข
ียน

แส
ดง

คว
าม

คิด
คดิ

เห
็นแ

ละ
ข้อ

คิด
แป

ลก
ให

ม่ 
เส

นอ
ทัศ
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ไม

่ซ้าํ
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บใ
คร

 

เข
ียน

สะ
กด

คํา
ถูก
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ักภ
าษ
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ทย

 

คว
าม

สะ
อา

ดส
วย
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มเ

ป็น
ระ

เบ
ียบ

เรีย
บร

้อย
 

รว
มค

ะแ
นน

เต
็ม 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะเ

มิน
 

4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ด ี คะแนน 14 – 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า10  ต้องปรับปรุง 

 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผูป้ระเมิน 
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เกณฑ์การประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 

สมุดบันทึกกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง ฟาร์มปลากัด 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ด ี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 
1. เขียนสื่อความได้
ครบถ้วนถูกต้อง 
สมบูรณ์ทุกประเด็น 

เขียนสื่อความได้
ครบถ้วนทุกประเด็น 
สมบูรณ์ตามข้อคําถาม 
และมีข้อความ
สละสลวยน่าสนใจ 

เขียนสื่อความได้
ครบถ้วนทุกประเด็น 
สมบูรณ์ตามข้อคําถาม 

เขียนสื่อความได้
ครบถ้วน แต่ไม่ 
สมบูรณ ์

เขียนสื่อความไม่
ครบถ้วน และไม่
สมบูรณ ์

2. การใช้ภาษาได้
ถูกต้องตามหลักภาษาไม่
วกไปวนมา 

การใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา ไม่วก
ไปวนมา อ่านแล้ว
เข้าใจได้ทันท ี

การใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา ไม่วก
ไปวนมา แตต่้อง
ตีความหมายบ้าง 

การใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา แต่วก
ไปวนมาบ้าง เข้าใจได้
ยาก 

การใช้ภาษาไม่ถูกต้อง
เขียนวกไปวนมา อ่าน
แล้วไมเ่ข้าใจ 

3. เขียนแสดงความ
คิดเห็นและข้อคิดที่
แปลกใหม่ เสนอทัศนะ
ไม่ซ้ําแบบใคร 

เขียนแสดงความ
คิดเห็นและข้อคิดได้
ถูกต้องเหมาะสม 
แปลกใหม่ และมีการ
นําเสนอไปไม่ซ้าํแบบ
ใคร 

เขียนแสดงความ
คิดเห็นและข้อคิดได้
ถูกต้อง แปลกใหม่ แต่
ซ้ําแบบคนอ่ืน 

เขียนแสดงความ
คิดเห็นและข้อคิด 
ค่อนข้างดี ไม่แปลก
ใหม่ ไม่ซ้ําแบบคนอ่ืน 

เขียนแสดงความ
คิดเห็นและข้อคิด 
ค่อนข้างสับสน ไม่
แปลกใหม่ และซ้ํา
แบบคนอื่น 

4. เขียนสะกดคําถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย 

เขียนสะกดคําถูกต้อง
ตามหลักภาษาทุกคํา 
ตลอดทั้งหมดไมผ่ิด
เลย 

เขียนสะกดคําถูกต้อง
ตามหลักภาษา มผีิด
บ้างเพียงเล็กน้อย 

เขียนสะกดคํา
ค่อนข้างถูกต้องตาม
หลักภาษา มผีิด
ค่อนข้างเยอะ 

เขียนสะกดคําไม่
ถูกต้องตามหลักภาษา 
และเขียนผิดจาํนวน
มาก 

5. ความสะอาดสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ทํางานได้สะอาด 
สวยงามเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย และมีการ
ตกแต่งให้สวยงาม 

ทํางานได้สะอาด 
สวยงามเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย  

ทํางานค่อนข้าง
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยบางส่วน 

ทํางานไม่สะอาด ไม่
สวยงามและไม่เป็น
ระเบียบ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20   ดีมาก 
3 หมายถึง ด ี คะแนน 14 – 15   ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13   พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า  10  ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
แผนผังความคิด เรื่อง ฟาร์มปลากัด 

ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
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3 3 3 3 3 2 3 20 ผ่าน ไม่ผา่น 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             

 
หมายเหตุ    ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ( 60% ) ขึ้นไป 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 – 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 

แผนผังความคิด เรื่อง ฟาร์มปลากัด 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด ี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 

1. การออกแบบแผนผังความคดิ ออกแบบผังความคิดได้ดีและ
สร้างสรรค ์

ออกแบบผังความคิดได้ด ี ออกแบบผังความคิดไดไ้ม่ด ี

2. การลําดับเรื่อง / เหตุการณ ์ ลําดับเรื่องเหตุการณไ์ดด้ี ไม่
สลับวนไปวนมา 

ลําดับเรื่องเหตุการณไ์ดด้ี แต่
มีสลับวนไปวนมาบา้ง 

ลําดับเรื่องเหตุการณไ์มด่ี 
สลับวนไปวนมา 

3. เขียนได้ครบถ้วนครอบคลุม
ทุกประเด็น 

เขียนแผนผังได้ครบถ้วน
ครอบคลมุทุกประเด็นตั้งแต่
ต้นจนจบ 

เขียนแผนผังได้ครบถ้วนแตไ่ม่
ต่อเนื่อง 

เขียนไม่ครบถ้วนและไม่
ต่อเนื่อง 

4. การใช้ภาษาสื่อสารไดด้ ี ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไดด้ี ทําให้เข้าใจสิ่งท่ี
สื่อสารได้อย่างชัดเจน 

ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไดด้ี แต่ยังไม่สมบูรณ ์

ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไม่ชัดเจน 

5. การนําเสนอผลงานได้ด ี นําเสนอผลงานเขียนแผนผัง
ความคิดออกมาได้ดี ครบถ้วน
ทุกประเด็น ชัดเจน 

นําเสนอผลงานเขียนแผนผัง
ความคิดได้ดี แต่ยังไม่ชัดเจน 

นําเสนอผลงานได้ไม่ด ี

6. ทํางานเสร็จทันเวลา - ทํางานเสร็จตรงตามเวลาที่
กําหนด หรือเลยเวลาเพียง
เล็กน้อย 

ทํางานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด หรือเกินเวลาไปมาก 

7. มีมารยาทและนิสยัในการ
เขียนที่ด ี

ผลงานเขียนสะอาดเรยีบร้อย 
ตัวหนังสืออ่านง่าย และ
ตกแต่งสวยงาม  

ผลงานเขียนสะอาดเรยีบร้อย 
ตัวหนังสือพออ่านได้ มรีอย
ลบขดูขีดตัวหนังสือบ้างแห่ง  

ผลงานไม่ค่อยสะอาด มรีอย
ลบขูดขีดหลายแห่ง 
ตัวหนังสืออ่านยาก 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
3 หมายถึง ดี คะแนน 16 – 20   ดีมาก 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 14 – 15   ดี 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน 10 – 13   พอใช้ 

   คะแนนต่ํากว่า   10  ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง กระบวนการกลุ่ม 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 

1 ด.ช......          
2 ด.ญ......          
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า   10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง กระบวนการกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. ปรึกษาหารือ และ 
แบ่งหน้าที่ในการทาํงาน  

 ปรึกษาหารือกันก่อน
ทํางาน มีการแบ่งหน้าที่ใน
การทํางาน และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ได้ถูกต้องเป็น
อย่างดีทุกครั้ง 

 ปรึกษาหารือกันก่อน
ทํางาน มีการแบ่งหน้าที ่
และทําตามหนา้ที่เป็นส่วน
ใหญ่ 

ปรึกษาหารือ แบ่งหน้าที่ใน
การทํางาน ปฏิบัติได้แต่
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 

ไม่มีการปรึกษาหารือ และ
ไม่แบ่งหน้าที่การทํางาน 

2. การวางแผนการทาํงาน
และการให้ความร่วมมือ 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่ม ทุกคนให้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดีทุกครั้ง 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่มทุกครั้ง 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่มเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการวางแผน การทํางาน
ร่วมกันภายในกลุ่ม 

3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผลงานเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่กําหนด 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่าง
ไว้ตามบทบาทหนา้ที่ และ
ปรับปรุง แก้ไขปัญหา
อุปสรรคแต่ละขั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่าง
ไว้ตามบทบาทหนา้ที่ และ
ต้องขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหา 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่างไว้
ตามบทบาทหนา้ที่ แต่ตอ้ง
ได้รับคําแนะนําจึงจะ
ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน 

มีการปฏิบัต ิแต่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน 

4. การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การ
ช่วยเหลือแบ่งปัน การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภายใน  
กลุ่มและส่วนรวม 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์
ได้ดี รับฟังคํา
วิพากษ์วจิารณ์ด้วยอาการที่
สงบ และชี้แจงด้วยถ้อยคําที่
สุภาพ และมีการช่วยเหลือ
แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน
ภายในกลุ่ม และสว่นรวม
เป็นอย่างด ี

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์
ได้ดี รับฟังคํา
วิพากษ์วจิารณ์ 
ด้วยอาการที่สงบ และชี้แจง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และมี
การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายใน
กลุ่ม และสว่นรวม 
เป็นส่วนใหญ่ 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์ได้
ดี รับฟังคําวิพากษว์ิจารณ์ 
ด้วยอาการที่สงบ และชี้แจง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และมีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายในกลุ่ม 
และส่วนรวม 
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่นไม่มี
การควบคุมอารมณ์ไม่มีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายใน
กลุ่ม และสว่นรวม 

5. ผลงานเสร็จทันตาม
กําหนด และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงถึง
การนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ และมีการ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
เรียบร้อย หลังเลิก
ปฏิบัติงาน 

ผลงานเสร็จตาม
กําหนดเวลา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดีเยี่ยม 
แสดงถึงการนําความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้เป็นอยา่งดี 
และมีการจัดเกบ็ วัสด ุ
อุปกรณ์หลังเลิกปฏิบัติงาน 
เรียบร้อยด ี

ผลงานเสรจ็ตาม
กําหนดเวลา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดี แสดงถึง
การนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้เป็นอย่างดี และ
มีการจัดเก็บ วัสดุ อปุกรณ์
หลังเลิกปฏิบัติงาน  

ผลงานเสร็จตามกําหนดเวลา 
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
แสดงถึงการนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้เป็น และมีการ
จัดเก็บ วัสด ุอุปกรณ์หลังเลิก
งาน แต่ทําเกินเวลา 

ผลงานยังทําไม่เสร็จ 

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 

4 หมายถึง ดีมาก  คะแนน 16 - 20 ดีมาก 
3 หมายถึง ดี  คะแนน 14 – 15 ดี 
2 หมายถึง พอใช้  คะแนน 10 - 13 พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง  คะแนนต่ํากว่า   10 ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง “ ความรับผิดชอบในการท างาน ” 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 
1 ด.ช......          
2 ด.ญ......          
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง  “ความรับผิดชอบในการท างาน” 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2)         ปรับปรุง (1)                              
1. ความรับผิดชอบ    
ในงานท่ีได้รับ    
มอบหมาย 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความพยายาม 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความพยายาม 
แก้ปัญหา 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นบางครั้ง  ไม่แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

ไม่รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมายงานเสร็จล่าช้า 

2. ยอมรับ และเห็น
คุณค่าของการปฏิบัติ
หน้าท่ี ของตน 

ยอมรับผิดในการกระทํา
ของตน เมื่อทําผิด พัฒนา
งาน และมีการแก้ไข
ปรับปรุงงาน ได้ถูกต้อง
ทุกครั้ง 

ยอมรับผิดในการกระทํา
ของตนเมื่อทําผิด พัฒนา
งาน และมีการแก้ไข
ปรับปรุงงานได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

ยอมรับผิดเมื่อทําผิด 
พัฒนางาน และมีการ
แก้ไข ปรับปรุง ได้ถูกต้อง
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับผิดเม่ือทํา
ผิด ไม่มีการแก้ไขปรับปรุง
งาน 

3. ความขยัน    หมั่น
เพยีรในการทํางาน 

มีสมาธิในการทํางานเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละและอดทน มี
ความละเอียดรอบคอบใน
การทํางานไม่เกี่ยงงาน
พยายามทํางานจนสําเร็จ 
ลุล่วงเป็นอย่างดี 

มีสมาธิในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละ มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน 
ไม่เกี่ยงงาน พยายาม
ทํางานจนสําเร็จลุล่วงเป็น
ส่วนใหญ่ 

มีสมาธิในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละ มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน 
ไม่เกี่ยงงาน พยายาม
ทํางานจนสําเร็จลุล่วงเป็น
บางครั้ง 

ไม่มีสมาธิในการทํางาน 
เข้าร่วมกิจกรรม และ
ทํางานสําเร็จเป็นบางครั้ง 

4. ปฏิบัติงานตาม     
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี 
และปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการทํางาน ใน
แต่ละขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี 
และต้องขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี   
แต่ต้องได้รับคําแนะนําจึง
จะปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติ แต่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน                 

5. ผลงานเรียบร้อย     
สร้างสรรค์ 

งานเสร็จทันกําหนด 
ผลงานเป็นระเบียบ 
สะอาด มีความคิด
สร้างสรรค์ 

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบียบ 
สะอาด  แต่มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบียบ แต่ไม่
สะอาด มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด   
ผลงานไม่สะอาด                    
งานขาดความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 
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ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 12 
ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ค 2.2 ป.4/3 , ค 6.1 ป.4-6/1 , ป.4-
6/3 ,ป.4-6/5 
- อ่านและเขยีนบันทึกกิจกรรมหรือ

เหตุการณ์ที่ระบุเวลา 
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ

สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

ในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
- เช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์

อื่นๆ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ส 3.1 ป.4/3 
- อธิบายหลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียงและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท 1.1 ป.4/6 , ท 2.1 ป.4/6 ,  
ท 3.1 ป.4/4 , ป.4/5 
- สรุปความรู้จากเร่ืองที่อ่านเพือ่นําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 
- เขียนบันทึกและเขยีนรายงานจากการศึกษา

ค้นคว้า 
- ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจาก

เร่ืองที่ฟังและดู 
- รายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาค้นควา้

จากการฟัง การดู และการสนทนา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 

ง 1.1 ป.4/1-4 , ง 3.1 ป.4/4 , ง 4.1 ป.4/1 
- อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
- ทํางานบรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน  
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทํางาน 
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัด และ

คุ้มค่า 
- ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน   
- อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ว 1.1 ป.4/4 , ว 1.2 , ว 2.1 , ว 8.1 ป.4/2 , ป.4/4 
- อธิบายพฤตกิรรมของสัตว์และนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม  
- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  
- วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษา

ค้นคว้า และคาดการณ์สิ่งที่พบจากการสํารวจตรวจสอบ 
 

- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอผลสรุปผล 
 

สมรรถนะของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคดิ     -  ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการแก้ปญัหา 
- ความสามารถในการมีทักษะชีวิต 
 

ภาระงาน / ชิ้นงาน 

ผลงานการเพาะพันธุ์ปลากัดจ านวน 1 คู่ ( จ านวนลูกปลา ) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีวินัย  -  มุ่งมั่นในการทํางาน 
- ใฝุเรียนรู ้
- อยู่อย่างพอเพียง 
 



118 
 

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 12 ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลา 

เวลา  2 ชั่วโมง 
 
1. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การลงมือเพาะพันธุ์ปลากัดเป็นการศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการนําพ่อแม่พันธุ์ปลากัดมา
ผสมพันธุ์ในภาชนะที่เตรียมไว้ เพ่ือให้ได้ลูกปลาที่มีความสวยงามและคุณภาพ โดยใช้วิธีการผสมพันธุ์
เลียนแบบธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 สาระท่ี ๑   การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการทํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดํารงชีวิต
และครอบครัว 
 ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
 ง 1.1 ป.4/2 ทํางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ  
และซื่อสัตย์ 
 ง 1.1 ป.4/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทํางาน 
 ง 1.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 สาระท่ี ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม  
 ง 3.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 สาระท่ี 4 การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จําเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ง 4.1 ป.4/1 อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 สาระท่ี ๑   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งทีเรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 ว 1.1 ป.4/4 อธิบายพฤติกรรมของสัตว์  ที่ตอบสนองต่อแสง  อุณหภูมิ  การสัมผัสและนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
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 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 สาระท่ี 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกั บ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระท่ี 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหา
ความรู้  การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 ว 8.1 ป.4/2 วางแผนการสังเกต  เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า  และคาดการณ์สิ่ง
ที่พบจากการสํารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ป.4/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอผลสรุปผล 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระท่ี ๑   การอ่าน 
 มาตรฐาน ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
 ท 1.1 ป.4/6 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

สาระท่ี ๒    การเขียน  
 มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ท 2.1 ป.4/6 เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
 สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ท 3.1 ป.4/4 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
 ท 3.1 ป.4/5 รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรัพยากร ที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
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 ส 3.1 ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง ส 
3.1 ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 สาระท่ี ๒  การวัด 
 มาตรฐาน ค ๒.๒   แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 ค 2.2 ป.4/3 อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา 
 สาระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ค 6.1 ป.4-6/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
 ค 6.1 ป.4-6/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.4-6/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 

  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายกระบวนการเพาะพันธุ์ปลากัดที่ถูกต้องได้ 
๒. ลงมือปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลากัดได้ 
๓. มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการลงมือปฏิบัติ 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
- ทํางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน  
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทํางาน 
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
- ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน   
- อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 
 4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- อธิบายพฤติกรรมของสัตว์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  
- วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์สิ่งที่พบจาก

การสํารวจตรวจสอบ 
 
 4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- สรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
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- เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
- รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา 

 
 4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

- อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง 
 

 4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา 
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
- เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 

 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีวินัย 
- ใฝุเรียนรู้ 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- มุ่งม่ันในการทํางาน 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้
 ชั่วโมงที่ 1 

 ขั้นการสังเกตและรวบรวมข้อมูล  
๑. ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนรู้และไปศึกษาดูงานมาด้วยการสอบถามนักเรียนว่า ใครจะอธิบาย
ขั้นตอนการเพาะพันธุ์ปลากัด ได้บ้าง โดยให้นักเรียนตอบตามความรู้ความเข้าใจของตนเอง 
๒. ครูเสริมความรู้ในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจหรือลืมที่จะอธิบายไป พร้อมกับสรุปขั้นตอนในการ

เพาะพันธุ์ปลากัดอีกครั้ง 
 

 ขั้นการวางแผนปฏิบัติ 
๓. ครเูตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์ปลากัดให้แก่นักเรียนแต่ละกลุ่ม ( หรือทุกคน ) ได้แก่  

- พ่อแม่พันธุ์ปลา  
- ภาชนะท่ีใช้ผสมพันธุ์ 
- น้ําสะอาด  
- น้ําหมักใบหูกวาง 
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ในชั่วโมงการศึกษาดูงาน ( 2 ชั่วโมง ) 
ขั้นการลงมือปฏิบัติ 
๔. ครใูห้นักเรียนแต่ละคน (หรือทุกคน) นําภาชนะท่ีใช้ผสมพันธุ์ไปทําความสะอาดและเตรียมน้ําที่จะ

ใช้ในการผสมพันธุ์ตามแนวทางปฏิบัติที่ได้เรียนรู้มา 
๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ( หรือทุกคน ) คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลากัดท่ีจะใช้ในการผสมพันธุ์ 
๖. ครูทําหน้าที่สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและกํากับการทํากิจกรรมของนักเรียนเพ่ือปูองกันความ

เสียหายและอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 
๗. ครูทําหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย 
 

 ขั้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
๘. เมื่อทําการผสมพันธุ์ปลากัดเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นจากการลงมือปฏิบัติและประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมที่ผ่านมา 
 
ขั้นการสรุป ( การสร้างองค์ความรู้ ) 
๙. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอและอภิปรายข้อมูลความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติผสม

พันธุ์ปลากัด 
๑๐. ครกูําหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ( หรือทุกคน ) เฝูาติดตามผลการผสมพันธุ์ปลากัดให้ถูกต้องตาม

กระบวนการเพาะเลี้ยงปลากัดที่ได้เรียนรู้มา ตลอดจนติดตามอนุบาลลูกปลาและเลี้ยงปลากัดไป
จนกว่าจะโต 
 

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
-  จํานวนลูกปลา ที่ได้จากการผสมพันธุ์ปลากัด  
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9. การวัดและประเมินผล 
  

ประเด็นที่ประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

-  ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
 ประวัติความเป็นมาของปลากัด 
 ปลากัดกับคนไทย 
 ภูมิปัญญาในการพัฒนาสายพันธ์ุ

ปลากัดไทย 
 ศัพท์ปลากัดกับคนไทย 

 

- สังเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรม
ระหว่างเรยีน 

- ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรม 
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
- สังเกตการบันทึกผลการเรียนรู ้

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกผลการเรยีนรู ้
- แบบประเมินด้านความรู ้และ

ผลงาน 
 

-  ทักษะ / กระบวนการ - สังเกตกระบวนการทํางาน  - แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห ์ - สังเกตการใหเ้หตผุลทีเ่หมาะสม

สนับสนุนความคิดในการตอบ
คําถาม ในกระบวนการเรียนการ
สอน 
 

- การตั้งประเด็นคําถามของครูที่
กระตุ้นความคิด 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

-  คุณธรรม จริยธรรม และ 
   ค่านิยม 

- สังเกตจากทักษะกระบวนการกลุม่ 
พฤติกรรมการเรียนและการร่วม
กิจกรรมในช้ันเรยีน 
 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. หนังสือประกอบการเรียนรู้ ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 
2. ใบความรู้ ใบกิจกรรม ปูายข้อมูลความรู้ 

 
 10.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 
2. ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศและสื่อออนไลน์ 
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แบบบันทึกผลคะแนนด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 12 ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลา 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
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20 20 20 20 80 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ด.ช. .....        
2 ด.ญ. …..        
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

 
หมายเหตุ    ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่ 48 คะแนน ( 60% ) ขึ้นไป 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
การเขียนสื่อความ เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลากัด ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 – 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 



126 
 

เกณฑ์การประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 

การเขียนสื่อความ เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลากัด ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ด ี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 
1. เขียนสื่อความได้
ครบถ้วนถูกต้อง 
สมบูรณ์ทุกประเด็น 

เขียนสื่อความได้
ครบถ้วนทุกประเด็น 
สมบูรณ์ตามข้อคําถาม 
และมีข้อความ
สละสลวยน่าสนใจ 

เขียนสื่อความได้
ครบถ้วนทุกประเด็น 
สมบูรณ์ตามข้อคําถาม 

เขียนสื่อความได้
ครบถ้วน แต่ไม่ 
สมบูรณ ์

เขียนสื่อความไม่
ครบถ้วน และไม่
สมบูรณ ์

2. การใช้ภาษาได้
ถูกต้องตามหลักภาษาไม่
วกไปวนมา 

การใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา ไม่วก
ไปวนมา อ่านแล้ว
เข้าใจได้ทันท ี

การใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา ไม่วก
ไปวนมา แตต่้อง
ตีความหมายบ้าง 

การใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา แต่วก
ไปวนมาบ้าง เข้าใจได้
ยาก 

การใช้ภาษาไม่ถูกต้อง
เขียนวกไปวนมา อ่าน
แล้วไมเ่ข้าใจ 

3. เขียนแสดงความคดิ
แปลกใหม่ เสนอทัศนะ
ไม่ซ้ําแบบใคร 

เขียนแสดงความคิดได้
ถูกต้องเหมาะสม 
แปลกใหม่ และมีการ
นําเสนอไปไม่ซ้าํแบบ
ใคร 

เขียนแสดงความคิดได้
ถูกต้อง แปลกใหม่ แต่
ซ้ําแบบคนอ่ืน 

เขียนแสดงความคิด 
ค่อนข้างดี ไม่แปลก
ใหม่ ไม่ซ้ําแบบคนอ่ืน 

เขียนแสดงความคิด 
ค่อนข้างสับสน ไม่
แปลกใหม่ และซ้ํา
แบบคนอื่น 

4. เขียนสะกดคําถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย 

เขียนสะกดคําถูกต้อง
ตามหลักภาษาทุกคํา 
ตลอดทั้งหมดไมผ่ิด
เลย 

เขียนสะกดคําถูกต้อง
ตามหลักภาษา มผีิด
บ้างเพียงเล็กน้อย 

เขียนสะกดคํา
ค่อนข้างถูกต้องตาม
หลักภาษา มผีิด
ค่อนข้างเยอะ 

เขียนสะกดคําไม่
ถูกต้องตามหลักภาษา 
และเขียนผิดจาํนวน
มาก 

5. ความสะอาดสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ทํางานได้สะอาด 
สวยงามเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย และมีการ
ตกแต่งให้สวยงาม 

ทํางานได้สะอาด 
สวยงามเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย  

ทํางานค่อนข้าง
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยบางส่วน 

ทํางานไม่สะอาด ไม่
สวยงามและไม่เป็น
ระเบียบ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20   ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 – 15   ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13   พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า   10  ต้องปรับปรุง 

 
 
 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 



127 
 

แบบบันทึกการประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลากัด 

ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 

4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ด ี คะแนน 14 – 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงช่ือ.........................................ผูป้ระเมิน 
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เกณฑ์การประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 

เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลากัด 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ด ี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 
1. ความถูกต้อง   
ของการคัดเลือกพ่อ
แม่พันธ์ุปลากัด 

สามารถคัดเลือกพ่อแม่
พันธุ์ท่ีมีความสมบรูณ์
ทั้งด้านโครงสร้าง สีสัน
ลวดลาย กิริยาอาการ
และพร้อมจะผสมพันธุ์
ได้ถูกต้อง 

คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุที่มี
ความสมบรูณ์ทั้งด้าน
โครงสร้าง กิริยาอาการ
และพร้อมจะผสมพันธุ ์

คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุที่มี
ความสมบรูณ์ด้าน
โครงสร้าง และกริิยา
อาการได ้

คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุที่ได้
ไม่ถูกต้อง  

2. ความถูกต้อง   
ของการเตรียมภาชนะ
เพาะพันธ์ุ 

สามารถเตรียมภาชนะ
และน้ําท่ีสะอาด ระดับ
น้ําเหมาะสม ใส่น้าํหมัก
ใบหูกวางและเกลือได้
ถูกต้องเหมาะสม  

เตรียมภาชนะและน้ําที่
สะอาด ระดับน้ํา
เหมาะสม ใส่น้ําหมักใบ
หูกวางหรือเกลือไม่
ถูกต้อง 

เตรียมภาชนะและน้ําไม่
ค่อนข้างสะอาด ระดับ
น้ําเหมาะสม  

เตรียมภาชนะไม่ถูกต้อง 

3.ความถูกต้องของ
ขั้นตอนการเพาะพันธุ์
ก่อนผสมพันธ์ุ 

สามารถตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของปลา การ
เทียบคู่ปลา และการ
ผสมพันธ์ุได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของปลา การเทียบคู่
ปลา และการผสมพันธ์ุ
ได้ แตไ่ม่ถูกต้อง 

ปฏิบัติตามขั้นตอนได้
บางขัน้ตอน 

ไม่สามารถปฏิบัตติาม
ขั้นตอนท่ีถูกต้องได ้

4. ความถูกต้องของ
ขั้นตอนการเพาะพันธุ์
หลังผสมพันธ์ุ 

สามารถทําการผสม
พันธุ์จนได้ไข่ปลากัด 
แยกตัวเมีย ปล่อยตัวผู้
เฝูาไข่ จนฟักเป็นลูก
ปลาได้ถูกต้อง 

การผสมพันธ์ุจนได้ไข่
ปลากัด จนฟักเป็นลูก
ปลาได้ แต่ไม่ได้แยกตัว
เมียออก 

ปฏิบัติตามขั้นตอนได้
บางขั้นตอนจนมีไข่ปลา
กัด แต่ไม่ฟักเป็นตัว 

ไม่สามารถปฏิบัตติาม
ขั้นตอน ไม่มไีข่ปลา 

5. ความสําเรจ็ของ
การเพาะพันธุ์ปลากัด 

หลังฟักเป็นตัวประมาณ
5 วัน มีจํานวนลูกปลา
กัดมากกว่า 100 ตัว 

หลังฟักเป็นตัวประมาณ
5 วัน มีจํานวนลูกปลา
กัดมากกว่า 50 ตัว 

หลังฟักเป็นตัวประมาณ
5 วัน มีจํานวนลูกปลา
กัด 10 – 20 ตัว 

ไม่มลีูกปลากดั 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20   ดีมาก 
3 หมายถึง ด ี คะแนน 14 – 15   ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13   พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า  10  ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง “ ความรับผิดชอบในการท างาน ” 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 
1 ด.ช......          
2 ด.ญ......          
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง  “ความรับผิดชอบในการท างาน” 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2)         ปรับปรุง (1)                              
1. ความรับผิดชอบ    
ในงานท่ีได้รับ    
มอบหมาย 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความพยายาม 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความพยายาม 
แก้ปัญหา 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นบางครั้ง  ไม่แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

ไม่รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมายงานเสร็จล่าช้า 

2. ยอมรับ และเห็น
คุณค่าของการปฏิบัติ
หน้าท่ี ของตน 

ยอมรับผิดในการกระทํา
ของตน เมื่อทําผิด พัฒนา
งาน และมีการแก้ไข
ปรับปรุงงาน ได้ถูกต้องทุก
ครั้ง 

ยอมรับผิดในการกระทํา
ของตนเมื่อทําผิดพัฒนา
งาน และมีการแก้ไข
ปรับปรุงงานได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

ยอมรับผิดเมื่อทําผิด 
พัฒนางาน และมีการแก้ไข 
ปรับปรุง  
ได้ถูกต้องเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับผิดเม่ือทํา
ผิด ไม่มีการแก้ไขปรับปรุง
งาน 

3. ความขยัน  หมั่น
เพียรในการทํางาน 

มีสมาธิในการทํางานเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละและอดทน มีความ
ละเอียดรอบคอบในการ
ทํางานไม่เกี่ยงงานพยายาม
ทํางานจนสําเร็จ ลุล่วงเป็น
อย่างด ี

มีสมาธิในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละ มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน 
ไม่เกี่ยงงาน พยายาม
ทํางานจนสําเร็จลุล่วงเป็น
ส่วนใหญ่ 

มีสมาธิในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละ มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน 
ไม่เกี่ยงงาน พยายาม
ทํางานจนสําเร็จลุล่วงเป็น
บางครั้ง 

ไม่มีสมาธิในการทํางาน 
เข้าร่วมกิจกรรม และ
ทํางานสําเร็จเป็นบางครั้ง 

4. ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี 
และปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการทํางาน ใน
แต่ละขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี 
และต้องขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องใน
การแก้ปัญหา 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี   
แต่ต้องได้รับคําแนะนําจึง
จะปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติ แต่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน                 

5. ผลงานเรียบร้อย   
สร้างสรรค์ 

งานเสร็จทันกําหนดผลงาน
เป็นระเบียบ สะอาด มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

งานเสร็จทันกําหนดผลงาน
เป็นระเบียบ สะอาด  แต่มี
ความคิดสร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบียบ แต่ไม่
สะอาด มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนดผลงาน
ไม่สะอาดงานขาดความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
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2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง “ การใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการท างาน ” 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
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เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง  “การใฝ่เรียนรู้และความมุ่งม่ันในการท างาน” 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2)         ปรับปรุง (1)                              
1. มีความตังใจเอาใจ
ใส่และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู ้

ตั้งใจศึกษาหาความรู ้
เอาใจใส่เพียรพยายามในการ
เรียนรู ้ทบทวนความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์และ
สื่อเทคโนโลยีก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน 

หาความรู ้เอาใจใส่เพียร
พยายาม ทบทวนความรู้
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี
ระหว่างลงมือปฏิบัติงาน 

หาความรู ้ทบทวนความรู้
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ระหว่างลงมือ
ปฏิบัติงาน แต่ขาดความ
ตั้งใจในการเรียนรู ้

ไม่มีความตั้งใจใน
การศึกษาหาความรู้ใน
การลงมือปฏิบตัิงาน 

2. แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้วยวิธีการ
ต่างๆ และนําไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได ้

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกับเพื่อนและครู นํา
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
แลกเปลีย่นไปปรับปรุงให้ดีขึน้ 
จนสามารถนําไปปรับใช้ในการ
ทํางานได้สําเร็จอยา่งด ี

มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับเพื่อน นําข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงให้ดีขึน้ จน
สามารถนําไปปรับใช้ใน
การทํางานได ้

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับเพื่อน แต่สามารถ
นําไปปรับใช้ในการ
ทํางานได้บางส่วน 

ไม่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อน และ
ทํางานไม่สําเร็จ 

3. ทํางาน/หน้าท่ี ที่
ได้รับมอบหมายจน
สําเรจ็และมีทักษะใน
การทํางาน 

มีความตั้งใจทํางานท่ีไดร้ับ
มอบหมายอย่างเต็มที่และมี
ทักษะในการทางานที่ด ี

มีความตั้งใจทํางานท่ี
ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที่ แต่ยังขาดทักษะใน
การทางานที่จําเป็น 

มีความตั้งใจในการ
ทํางานแต่ไม่มีทักษะใน
การทํางาน 

ขาดความตั้งใจทํางาน
และขาดทักษะที่
จําเป็น 

4. ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค 

แสวงหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
งานเมื่อมีปัญหา 
อุปสรรค แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องตรงจุด ไม่ยอมแพ้เมื่อ
เกิดปัญหาและอุปสรรค 

แสวงหาวิธีการปรับปรุง
แก้ไขงานเมื่อมีปญัหา 
อุปสรรค ไม่ยอมแพ้เมื่อ
เกิดปัญหาและอุปสรรค 

หาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
งานเมื่อมีปัญหา 
อุปสรรค ท้อถอยบ้างแต่
ก็ทําต่อจนงานสําเร็จ 

ท้อแท้ ยอมแพ้เมื่อเกิด
ปัญหา ไมย่อมทํางาน
ต่อให้สําเร็จ 

5. มีความภาคภมูิใจ
ในผลงาน 

แสดงออกถึงความดีใจ และ
ภาคภูมิใจของตนอย่างชัดเจน
เมื่องานสําเร็จและได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและ
คร ู

แสดงออกถึงความดีใจ 
และภาคภูมิใจของตนเมื่อ
งานสําเร็จ  

ไม่แสดงออกถึงความดีใจ 
และภาคภูมิใจของตนเมื่อ
งานสําเร็จ ไมส่นใจกับ
ผลงานของตนเอง 

ไม่สนใจกับผลงานท่ี
ทํา ตําหนิ และแสดง
ความไม่พอใจกับ
ผลงาน 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
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1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 
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ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง พัฒนาให้ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 13 
พัฒนาให้ยั่งยืน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ค 6.1 ป.4-6 /1-6 
- ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
- ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการแก้ปญัหาได้อยา่งเหมาะสม 
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล

ได้อย่างเหมาะสม 
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน

การส่ือสารได้อยา่งเหมาะสม 
- เช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
- มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ส 3.1 ป.4/1 , ป.4/3 , ส 3.2 ป.4/1 
- ระบุปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า

และบริการ 
- อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

และนําไปใช้ในชีวิตประจาํวันของ
ตนเอง 

- อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท 1.1 ป.4/6 , ท 2.1 ป.4/6 ,  
ท 3.1 ป.4/1 , ป.4/4 
- สรุปความรู้จากเร่ืองที่อ่านเพือ่นําไปใช้

ในชีวิตประจําวัน 
- เขียนบันทึกและเขยีนรายงานจาก

การศึกษาค้นควา้ 
- จําแนกข้อเท็จจริงและขอ้คิดเห็นจาก

เร่ืองทีฟ่ังและด ู 
- ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล

จากเร่ืองที่ฟังและด ู
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 

ง 1.1 ป.4/1-4 , ง 3.1 ป.4/4 , ง 4.1 ป.4/1 
- อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
- ทํางานบรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน  
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทํางาน 
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัด และ

คุ้มค่า 
- ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน   
- อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ว 1.1 ป.4/4 , ว 1.2 , ว 2.1 , ว 8.1 ป.4/2 , ป.4/4 , ป.4/5 
- อธิบายพฤตกิรรมของสัตว์และนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม  
- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  
- วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า

และคาดการณ์สิ่งที่พบจากการสํารวจตรวจสอบ 
- สร้างคําถามใหม่เพื่อการสํารวจตรวจสอบต่อไป 
-  

 

สมรรถนะของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคิด       -  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
- ความสามารถในการแกป้ัญหา    -  ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการมีทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีวินัย   -  มุ่งมั่นในการทํางาน 
- ใฝุเรียนรู้              -  ซ่ือสัตย์ สุจริต 
- อยู่อย่างพอเพียง     

ภาระงาน / ชิ้นงาน 

ผังความคิด เรื่อง ปลากัดสร้างอาชีพ 
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หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 13 พัฒนาให้ย่ังยืน 
เวลา  2 ชั่วโมง 

 
1. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

การสร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงปลากัดสามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการฟาร์มปลาให้มีคุณภาพ และพัฒนาปลากัดให้ความความสวยงามตรงตาม
ความต้องการของตลาด ก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากการจําหน่ายปลากัดผ่านรูปแบบการตลาดที่
หลากหลายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 สาระท่ี ๑   การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการทํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดํารงชีวิต
และครอบครัว 
 ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
 ง 1.1 ป.4/2 ทํางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ 
และซื่อสัตย์ 
 ง 1.1 ป.4/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทํางาน 
 ง 1.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 สาระท่ี ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม  
 ง 3.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 สาระท่ี 4 การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จําเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ง 4.1 ป.4/1 อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 สาระท่ี ๑   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งทีเรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
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 ว 1.1 ป.4/4 อธิบายพฤติกรรมของสัตว์  ที่ตอบสนองต่อแสง  อุณหภูมิ  การสัมผัสและนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 สาระท่ี 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระท่ี 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหา
ความรู้  การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 ว 8.1 ป.4/2 วางแผนการสังเกต  เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า  และคาดการณ์สิ่ง
ทีพ่บจากการสํารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ป.4/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอผลสรุปผล 
 ว 8.1 ป.4/5 สร้างคําถามใหม่เพื่อการสํารวจตรวจสอบต่อไป 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระท่ี ๑   การอ่าน 
 มาตรฐาน ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
 ท 1.1 ป.4/6 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

สาระท่ี ๒    การเขียน  
 มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ท 2.1 ป.4/6 เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
 สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด และ 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ท 3.1 ป.4/1 จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและด ู 
 ท 3.1 ป.4/4 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
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มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากร ที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
 ส 3.1 ป.4/1 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ  
 ส 3.1 ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 ส 3.2 ป.4/1 อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 สาระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ค 6.1 ป.4-6/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
 ค 6.1 ป.4-6/2  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณต์่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.4-6/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.4-6/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
การนําเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  ค 6.1 ป.4-6/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
  ค 6.1 ป.4-6/6  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายกระบวนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากัดเพ่ือสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ 
๒. ลงมือปฏิบัติการในการออกแบบแนวคิดและวางแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากัดเพ่ือสร้าง

รายได้ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนได้ 
๓. มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการลงมือปฏิบัติงาน 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเปูาหมาย 
- ทํางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน  
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทํางาน 
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
- ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน   
- อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพ 
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 4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- อธิบายพฤติกรรมของสัตว์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  
- วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่พบจาก

การสํารวจตรวจสอบ 
- สร้างคําถามใหม่เพ่ือการสํารวจตรวจสอบต่อไป 

 
 4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- สรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
- เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
- ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 

 
 4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
- อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง 
- อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 

 
 4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
- ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
- เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารในการใช้ทักษะชีวิต 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- มีวินัย 
- ใฝุเรียนรู้ 
- อยู่อย่างพอเพียง 
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- มุ่งม่ันในการทํางาน 
- ซื่อสัตย์ สุจริต 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้
 ชั่วโมงที่ 1 

 ขั้นการสังเกตและรวบรวมข้อมูล  
๑. ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนรู้ การศึกษาดูงาน การลงมือปฏิบัติการผสมพันธุ์ปลากัดและการเลี้ยง
ลูกปลากัด ด้วยการสอบถามนักเรียนว่า ใครจะอธิบายกระบวนการเพาะเลี้ยงปลากัดได้บ้าง โดยให้
นักเรียนตอบตามความรู้ความเข้าใจของตนเอง 
๒. ครูใช้คําถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า ใครอยากมีฟาร์มปลากัดเป็นของตนเองและจะต้องทํา

อย่างไร โดยให้นักเรียนตอบตามความรู้ความเข้าใจของตนเอง 
๓. ครสูนทนากับนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

 
 ขั้นการวางแผนปฏิบัติ 

๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากัดให้เป็นอาชีพที่
มั่นคงและยั่งยืน 

๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกําหนดหัวข้อหรือประเด็นที่จะพัฒนาในแต่ละด้าน เช่น กระบวนการ
เพาะเลี้ยงปลากัด การบริหารจัดการฟาร์ม การตลาด เป็นต้น 

 
ชั่วโมงที ่2  
ขั้นการลงมือปฏิบัติ 
๖. ครใูห้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําข้อมูลความรู้ที่รวบรวมมาจัดทําเป็นผังความคิดเพ่ือสรุปแนวทางในการ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากัดให้เป็นอาชีพท่ีมีความมั่นคงและยั่งยืน 
๗. ครูทําหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติงาน 

  
 ขั้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

๘. ครูให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันเสนอแนวคิดและวิธีการของแต่ละคน 
๙. ครูคอยให้การสนับสนุนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ระดมสมองในการออกแบบและวางแผนแนว

ทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากัดให้เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน 
๑๐. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างผังความคิด เรื่อง ปลากัดสร้างอาชีพ 
 
ขั้นการสรุป ( การสร้างองค์ความรู้ ) 
๑๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนําเสนอและอภิปรายข้อมูลความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
๑๒. ครูร่วมสนทนาและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากัดเพ่ือสร้าง

รายได้สู่ความเป็นอาชีพที่ม่ันคงและยั่งยืน 
๑๓. ครูให้นักเรียนทําแบบสอบถามท้ายบท 
๑๔. ครูให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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8. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
-  ผังความคิด ปลากัดสร้างอาชีพ  

 
9. การวัดและประเมินผล 
  

ประเด็นที่ประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

-  ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
 ประวัติความเป็นมาของปลากัด 
 ปลากัดกับคนไทย 
 ภูมิปัญญาในการพัฒนาสายพันธ์ุ

ปลากัดไทย 
 ศัพท์ปลากัดกับคนไทย 

 

- สังเกตจากการปฏิบตัิกิจกรรม
ระหว่างเรยีน 

- ตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรม 
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
- สังเกตการบันทึกผลการเรียนรู ้

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกผลการเรยีนรู ้
- แบบประเมินด้านความรู ้และ

ผลงาน 
 

-  ทักษะ / กระบวนการ - สังเกตกระบวนการทํางาน  - แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห ์ - สังเกตการใหเ้หตผุลทีเ่หมาะสม

สนับสนุนความคิดในการตอบ
คําถาม ในกระบวนการเรียนการ
สอน 
 

- การตั้งประเด็นคําถามของครูที่
กระตุ้นความคิด 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

-  คุณธรรม จริยธรรม และ 
   ค่านิยม 

- สังเกตจากทักษะกระบวนการกลุม่ 
พฤติกรรมการเรียนและการร่วม
กิจกรรมในช้ันเรยีน 
 

- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. หนังสือประกอบการเรียนรู้ ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 
2. ใบความรู้ ใบกิจกรรม ปูายข้อมูลความรู้ 

 
 10.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 
2. ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศและสื่อออนไลน์ 
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จากสิบสู่ล้าน เลี้ยงปลากดัให้รวย 
 

 ปลากัด ปลาที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเพ่ือชื่นชมความสวยงามด้วยราคาที่ไม่สูงนัก จึงทําให้ปลา
กัดได้รบความนิยมในการเลี้ยงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกา จากความนิยม
กระแสหลักมาผสมผสานกับกระแสความนิยมใหม่ซึ่งเกิดจากการนําเสนอของภาคการตลาด ทั้งการเปิดตัว 
Iphone6S ด้วยภาพหน้าจอ ( Wallpaper ) รูปปลากัดฝีมือ คุณวิศรุต อังคทะวานิช ในปี พ.ศ. 2558  
 

 
 
การประมูลขาย ไตรรงค์ ปลากัดสายพันธุ์ 

Halfmoonลายธงชาติไทย ซึ่งทําเงินไปได้ถึง 53,500 
บาท ในปี พ.ศ. 2559 ทําให้ปลากัดไทยได้รับความ
นิยมเพ่ิมขึ้นทวีคูณ ส่งผลให้มูลค่าการจําหน่ายปลากัด
ของประเทศไทยสูงขึ้นตามไปด้วย นับเป็นหลักหลาย
ร้อยล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะการส่งออกต่างประเทศซึ่ง
ถือเป็นตลาดหลักร้อยละ 90 ของการจําหน่ายปลากัด
ทั้งหมดของคนไทย ซึ่งสามารถทําราคาได้สูงกว่าการ
ขายภายในประเทศมาก 
 

การตลาดของปลากัด 
“ปลากัดไทย”เป็นสัตว์น้ําส่งออกที่ได้รับความนิยมในตลาดต่างชาติและกลายเป็นอีกหนึ่งทูต

วัฒนธรรมที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทย ประเทศไทยส่งออกปลากัดไปกว่า 80 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา 
ฝรั่งเศส สิงคโปร์ จีน อิหร่าน เป็นต้น โดยส่งออกปลากัดเฉลี่ยมากกว่า 20 ล้านตัวต่อปี สร้างรายได้ให้
ประเทศปีละหลายร้อยล้านบาทซ่ึงปัจจุบันสามารถอธิบายรูปแบบในการซื้อขายปลากัดได้ 3 รูปแบบ คือ  

 
 

 

พัฒนาให้ยั่งยืนพัฒนาให้ยั่งยืน  



141 
 

 
 
1. การขายปลีก  
ในการขายปลีกจะเป็นการขายปลากัดที่มีความสวยงามมากๆ 

หรือมีความต้องการสูงแบบเป็นรายตัวอาจจะขายแบบตัวเดียวหรือ
เป็นคู่ก็ได้แล้วแต่ความต้องการของผู้ซื้อ โดยจะมีทั้งแบบที่ขายผ่าน
หน้าร้านปลากัดโดยตรง การขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย หรือการซื้อขาย
ที่หน้าฟาร์มเพาะเลี้ยงก็ได้  

 
ในปัจจุบันที่ก าลังเป็นที่นิยมอย่างมากคือการซื้อ

ขายผ่านระบบออนไลน์ โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ก (  www.facebook.com ) ที่มีการตั้งเพจส าหรับ
การซื้อขายหรือประมูลปลากัดอย่างหลากหลาย จนท าให้
ปลากัดท่ีมีความสวยงามตรงตามความต้องการของผู้สนใจ
มีราคาสูงมากตั้งแต่ตัวละ 50 – 1,000 บาท หรืออาจจะ
มากกว่านั้นตามคุณภาพของปลากัดและความพอใจของ
คนซื้อกับคนขายการขายปลีกด้วยการเปิดประมูลผ่าน
ระบบออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่มีคนให้ความสนใจเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน 

 
 
 

2. การขายส่ง   
ลักษณะคล้ายการขายปลีกที่ เป็นการขายปลากัด

สวยงามมีทั้งแบบที่ขายผ่านหน้าร้านปลากัดโดยตรง การ
ขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย หรือการซื้อขายที่หน้าฟาร์ม
เพาะเลี้ยงก็ได้ ต่างกับการขายปลีกที่มีการก าหนดจ านวนขั้น
ต่ าในการซื้อขายแต่ละครั้ง โดยทั่วไปจะก าหนดจ านวนขั้นต่ า
ไว้ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20 – 100 ตัว ขึ้นอยู่กับการตกลง
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งการขายส่งนั้นส่วนมากจะเป็นการ
ซ้ือเพ่ือน าไปขายต่อหรือน าไปคัดปลากัดตัวที่มีความสวยงาม
สมบูรณ์เพื่อเลี้ยงส าหรับขยายพันธุ์หรือขายปลีกในราคาที่สูง
กว่าอีกทีหนึ่ง เพราะการขายส่งนั้นจะเป็นปลาเกรดพ้ืนฐานที่
ยังคงความสวยงามและลักษณะตรงตามสายพันธุ์อยู่ จึงท า
ให้มีราคาไม่สูงมากนักเหมาะสมส าหรับร้านขายปลากัดหรือ
ร้านขายปลาสวยงาม ที่จะเลือกซื้อปลากัดตามที่ตลาด
ต้องการในแบบขายส่งจากผู้เพาะเลี้ยงหรือฟาร์มโดยตรงเพ่ือ
สร้างก าไรในทางธุรกิจ 
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3. การขายปลาจ านวนหรือปลาเหยื่อ 

ในการเพาะปลากัดแต่ละครั้งจะมีปลาที่มีลักษณะ
ไม่ตรงตามสายพันธุ์หรือมีความบกพร่องทางโครงสร้างที่
เรียกว่า ปลาพิการ ปนมาด้วย รวมถึงปลาที่มีความบกพร่อง
ของสีและลักษณะโครงสร้างบางอย่างแต่ไม่รุนแรงถึงขั้น
ปลาพิการแต่ก็ไม่สามารถที่จะขายแบบขายส่งได้ โดยรวม
จะเรียกว่า ปลาตกเกรด หรือปลาเกรดต่ า ซึ่งเป็นปลากัดที่มี
ลักษณะที่ตลาดไม่ต้องการ ผู้เพาะเลี้ยงบางรายอาจใช้วิธี
ปล่อยปลาลงแหล่งน้ าไปหากเพาะพันธุ์จ านวนน้อยๆ  

แต่ในฟาร์มขนาดใหญ่จะมีปลาลักษณะแบบนี้จ านวนมากในแต่ละเดือนจึงมีการขายในลักษณะที่จะ
น าปลาเหล่านี้ไปใช้เป็นปลาเหยื่อให้กับปลาที่กินปลาเล็กเป็นอาหาร เช่น ปลาหมอสี ปลามังกร หรือปลากิน
เนื้ออ่ืนๆ เป็นต้น ดังนั้น การขายปลาจ านวนจึงคล้ายกับการขายส่งแต่จะเป็นปลากัดที่มีคุณภาพต่ า เป็นปลา
พิการหรือไม่สมบูรณ์ จึงสามารถขายได้ในในราคาทีถู่กเหมาะส าหรับน าไปเป็นอาหารให้ปลากินเนื้ออ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

ฟาร์มปลากัด 

ขายส่ง ขายปลีกหน้าฟาร์ม 

เปิดร้านขายปลากัด 

ขายปลาจ านวน ขายปลีกส่งต่างประเทศ 
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5 กลยุทธ์ เลี้ยงปลากัดให้รวย 
 

  
กลยุทธ์ที่ 1  :  สายพันธุ์ตรงตามความต้องการของตลาด 

 การจะเพาะพันธุ์ปลากัดเพ่ือขาย จําเป็นที่จะต้องศึกษาความต้องการของตลาดปลากัดเสียก่อน ว่า
ความต้องการของตลาดในขณะนั้นมีปลาสายพันธุ์ใดบ้างที่ขายได้ดีและมีความต้องการต่อเนื่ อง เพราะหา
เพาะพันธุ์ปลาที่ตลาดไม่ต้องการก็ไม่สามารถสร้างรายได้ โดยปลากัด 3 สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
อย่างต่อเนื่อง คือ  
 

1. ปลากัดหม้อหางสั้น ( HalfmoonPlakats , HMPK ) หรือปลากัดแฟนซีหางสั้น มีหลายรูปทรง
และมีสีสันที่หลากหลาย เลี้ยงง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปลากัดหางยาว เช่น ปลากัดฮาฟมูน ( Halfmoon , HM ) และปลากัดจีน (Ventail ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ปลากัดหูช้าง  ( Bigears ) 
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กลยุทธ์ที่ 2  คัดปลารูปร่างสง่างาม 

 การจะทําตลาดปลากัดสวยงามต้องเน้นการคัดปลาพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสวยงามสมบูรณ์ตามสายพันธุ์ 
ท่าปราดเปรียว เมื่อเห็นคู่ต่อสู้หรือปลาตัวอ่ืนจะ พองสู้ ให้เห็นความสวยงามของสีสัน เพราะเมื่อเพาะพันธุ์แล้ว
ลูกปลาที่ได้ก็จะมีลักษณะที่ดีเหมือนกับพ่อแม่ปลา สามารถนําไปเลี้ยงให้โตเพ่ือคัดทําพันธุ์หรือจําหน่ายต่อเป็น
ปลาเกรดดีได้ 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งปลาเข้าประกวด 
 หากต้องการที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่
ยอมรับและเป็นที่รู้จักของผู้สนใจเลี้ยงปลากัด
สวยงาม ก็ควรคัดปลากัดที่ เลี้ ยงไว้ส่ ง เข้ า
ประกวดแข่งขัน เพราะมาตรฐานของการ
ประกวดจะใช้ความต้องการของตลาดเป็น
เกณฑ์ตัดสิน และภายในงานจะมีผู้ค้าปลากัดทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศเข้ามาดูเพ่ือติดต่อ
ขอซื้อขาย ทั้งที่นําไปจําหน่ายและส่งประกวด
แข่งขันต่อในระดับนานาชาติ หากปลากัดที่ส่ง
เข้าประกวดได้รับรางวัลก็จะเป็นเครื่องยืนยัน
คุณภาพของฟาร์มอีกด้วย 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 4  รู้ช่องทางการขาย 
 ตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นตลาดค้าปลีก ส่วนตลาดต่างประเทศผู้แทนจากแต่ละประเทศจะ
ติดต่อเข้ามาดูตัวปลาถึงที่ฟาร์ม เพ่ือทําการซื้อขายทีละหลักพันถึงแสนตัวตามแต่จะตกลงซื้อขายกัน  

ช่องทางหลักที่ใช้ในการซื้อขายปัจจุบัน คือ ช่องทาง
ออนไลน์ ( Social media ) เพราะผู้ขายสามารถนําเสนอ
ความงดงามของปลาได้อย่างเต็มที่ และสามารถนําเสนอไปยัง
กลุ่มเปูาหมายได้อย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับผู้ซื้อเองที่จะ
สามารถเลือกซื้อและจ่ายเงินได้อย่างสะดวกเช่นกัน 
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 กลยุทธ์ที่ 5  รูปแบบการขนส่งปลากัดสู่ปลายทางท่ีเหมาะสม 
ในปัจจุบันการส่งปลากัดไปขายยังต่างประเทศ หากมีการสั่งซื้อปริมาณมากจะใช้การขนส่งทางอากาศ 

( Air Cargo ) เพราะสะดวก สบาย รวดเร็วและถูกกฎหมาย สําหรับตลาดในประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นการซื้อ
ปลีกจะใช้การขนส่งผ่านไปรษณีย์และรถยนต์เป็นหลัก หรือหากมีโอกาสก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อด้วยตนเองที่
ฟาร์มก็จะทําให้ได้ปลาที่สวยและคัดเลือกได้อีกด้วย 

 
นอกจากกลยุทธ์ทั้ง 5 แล้ว ปัจจุบันการทําธุรกิจเกี่ยวกับปลากัดไม่ได้มีเพียงการจําหน่ายปลาเท่านั้น 

แต่ยังมีการ จําหน่ายภาพถ่ายของปลากัด ที่เน้นแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของหาง ซึ่งปลากัดแต่ละตัวจะมี
เสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นแล้วผู้ประกอบการธุรกิจจําหน่ายปลากัดหลายท่าน ยังนิยมดึงเอ า
จุดเด่นของปลากัดออกมานําเสนอผ่านภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ ทั้งสีสัน ลวดลาย และเพ่ิมคําบรรยายให้เชื่อโยง
กับกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะทําให้สามารถเพ่ิมมูลค่าของปลากัดตัวนั้นได้อีกหลายเท่าตัวด้วย 

 

ตัวอย่างรูปถ่ายปลากัด 
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แบบบันทึกผลคะแนนด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 13 พัฒนาให้ย่ังยืน 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
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20 20 20 60 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ด.ช. .....       
2 ด.ญ. …..       
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

 
หมายเหตุ    ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่ 36 คะแนน ( 60% ) ขึ้นไป 

 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 
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แบบบันทึกการประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
แผนผังความคิด เรื่อง ปลากัดสร้างอาชีพ 

ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
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3 3 3 3 3 2 3 20 ผ่าน ไม่ผา่น 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 – 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ด ี คะแนน 14 – 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 – 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงช่ือ.........................................ผูป้ระเมิน 
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เกณฑ์การประเมินทักษะการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 

แผนผังความคิด เรื่อง ปลากัดสร้างอาชีพ 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ด ี (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง  (1) 

1. การออกแบบแผนผังความคดิ ออกแบบผังความคิดได้ดีและ
สร้างสรรค ์

ออกแบบผังความคิดได้ด ี ออกแบบผังความคิดไดไ้ม่ด ี

2. การลําดับเรื่อง / เหตุการณ ์ ลําดับเรื่องเหตุการณไ์ดด้ี ไม่
สลับวนไปวนมา 

ลําดับเรื่องเหตุการณไ์ดด้ี แต่
มีสลับวนไปวนมาบา้ง 

ลําดับเรื่องเหตุการณไ์มด่ี 
สลับวนไปวนมา 

3. เขียนได้ครบถ้วนครอบคลุม
ทุกประเด็น 

เขียนแผนผังได้ครบถ้วน
ครอบคลมุทุกประเด็นตั้งแต่
ต้นจนจบ 

เขียนแผนผังได้ครบถ้วนแตไ่ม่
ต่อเนื่อง 

เขียนไม่ครบถ้วนและไม่
ต่อเนื่อง 

4. การใช้ภาษาสื่อสารไดด้ ี ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไดด้ี ทําให้เข้าใจสิ่งท่ี
สื่อสารได้อย่างชัดเจน 

ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไดด้ี แต่ยังไม่สมบูรณ ์

ใช้ภาษาสื่อสารตามหลักการ
เขียนไม่ชัดเจน 

5. การนําเสนอผลงานได้ด ี นําเสนอผลงานเขียนแผนผัง
ความคิดออกมาได้ดี ครบถ้วน
ทุกประเด็น ชัดเจน 

นําเสนอผลงานเขียนแผนผัง
ความคิดได้ดี แต่ยังไม่ชัดเจน 

นําเสนอผลงานได้ไม่ด ี

6. ทํางานเสร็จทันเวลา - ทํางานเสร็จตรงตามเวลาที่
กําหนด หรือเลยเวลาเพียง
เล็กน้อย 

ทํางานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด หรือเกินเวลาไปมาก 

7. มีมารยาทและนิสยัในการ
เขียนที่ด ี

ผลงานเขียนสะอาดเรยีบร้อย 
ตัวหนังสืออ่านง่าย และ
ตกแต่งสวยงาม  

ผลงานเขียนสะอาดเรยีบร้อย 
ตัวหนังสือพออ่านได้ มรีอย
ลบขูดขีดตัวหนังสือบ้างแห่ง  

ผลงานไม่ค่อยสะอาด มรีอย
ลบขูดขีดหลายแห่ง 
ตัวหนังสืออ่านยาก 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
3 หมายถึง ด ี คะแนน 16 – 20   ดีมาก 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 14 – 15   ดี 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน 10 – 13   พอใช้ 

   คะแนน ต่ํากว่า  10  ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง กระบวนการกลุ่ม 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
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4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผา่น 

1 ด.ช......          
2 ด.ญ......          
3           
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14           

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถงึ ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า  10  ต้องปรับปรุง 

 
 

ลงช่ือ.........................................ผูป้ระเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง กระบวนการกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. ปรึกษาหารือ และ 
แบ่งหน้าที่ในการทาํงาน  

 ปรึกษาหารือกันก่อน
ทํางาน มีการแบ่งหน้าที่ใน
การทํางาน และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ได้ถูกต้องเป็น
อย่างดีทุกครั้ง 

 ปรึกษาหารือกันก่อน
ทํางาน มีการแบ่งหน้าที ่
และทําตามหนา้ที่เป็นส่วน
ใหญ่ 

ปรึกษาหารือ แบ่งหน้าที่ใน
การทํางาน ปฏิบัติได้แต่
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 

ไม่มีการปรึกษาหารือ และ
ไม่แบ่งหน้าที่การทํางาน 

2. การวางแผนการทาํงาน
และการให้ความร่วมมือ 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่ม ทุกคนให้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดีทุกครั้ง 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่มทุกครั้ง 

วางแผนการทาํงานร่วมกัน
ภายในกลุ่มเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการวางแผน การทํางาน
ร่วมกันภายในกลุ่ม 

3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ผลงานเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่กําหนด 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่าง
ไว้ตามบทบาทหนา้ที่ และ
ปรับปรุง แก้ไขปัญหา
อุปสรรคแต่ละขั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่าง
ไว้ตามบทบาทหนา้ที่ และ
ต้องขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหา 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทีว่าง
ไว้ตามบทบาทหนา้ที่ แต่
ต้องได้รับคําแนะนําจึงจะ
ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน 

มีการปฏิบัต ิแต่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน 

4. การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การ
ช่วยเหลือแบ่งปัน การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภายใน  
กลุ่มและส่วนรวม 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์
ได้ดี รับฟังคํา
วิพากษ์วจิารณ์ด้วยอาการที่
สงบ และชี้แจงด้วยถ้อยคําที่
สุภาพ และมีการช่วยเหลือ
แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน
ภายในกลุ่ม และสว่นรวม
เป็นอย่างด ี

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์
ได้ดี รับฟังคํา
วิพากษ์วจิารณ์ 
ด้วยอาการที่สงบ และชี้แจง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และมี
การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายใน
กลุ่ม และสว่นรวม 
เป็นส่วนใหญ่ 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีการควบคุมอารมณ์
ได้ดี รับฟังคํา
วิพากษ์วจิารณ์ 
ด้วยอาการที่สงบ และชี้แจง
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และมี
การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายใน
กลุ่ม และสว่นรวม 
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่นไม่มี
การควบคุมอารมณ์ไม่มีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายใน
กลุ่ม และสว่นรวม 

5. ผลงานเสร็จทันตาม
กําหนด และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงถึง
การนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ และมีการ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
เรียบร้อย หลังเลิก
ปฏิบัติงาน 

ผลงานเสร็จตาม
กําหนดเวลา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดีเยี่ยม 
แสดงถึงการนําความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้เป็นอยา่งดี 
และมีการจัดเกบ็ วัสด ุ
อุปกรณ์หลังเลิกปฏิบัติงาน 
เรียบร้อยด ี

ผลงานเสร็จตาม
กําหนดเวลา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดี แสดงถึง
การนําความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้เป็นอย่างดี และ
มีการจัดเก็บ วัสดุ อปุกรณ์
หลังเลิกปฏิบัติงาน  

ผลงานเสร็จตาม
กําหนดเวลา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์แสดงถึงการ
นําความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้
เป็น และมีการจัดเก็บ วัสดุ 
อุปกรณ์หลังเลิกงาน แต่ทํา
เกินเวลา 

ผลงานยังทําไม่เสร็จ 

 
เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 

4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 – 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนน ต่ํากว่า  10  ต้องปรับปรุง 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง “ ความรับผิดชอบในการท างาน ” 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  และให้คะแนนลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
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1 ด.ช......          
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3           
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12           

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมิน  การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เรื่อง  “ความรับผิดชอบในการท างาน” 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2)         ปรับปรุง (1)                              
1. ความรับผิดชอบ    
ในงานท่ีได้รับ    
มอบหมาย 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความพยายาม 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความพยายาม 
แก้ปัญหา 

ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นบางครั้ง  ไม่แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

ไม่รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมายงานเสร็จล่าช้า 

2. ยอมรับ และเห็น
คุณค่าของการปฏิบัติ
หน้าท่ี ของตน 

ยอมรับผิดในการกระทํา
ของตน เมื่อทําผิด พัฒนา
งาน และมีการแก้ไข
ปรับปรุงงาน ได้ถูกต้อง
ทุกครั้ง 

ยอมรับผิดในการกระทํา
ของตนเมื่อทําผิด พัฒนา
งาน และมีการแก้ไข
ปรับปรุงงานได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

ยอมรับผิดเมื่อทําผิด 
พัฒนางาน และมีการ
แก้ไข ปรับปรุง ได้ถูกต้อง
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีการยอมรับผิดเม่ือทํา
ผิด ไม่มีการแก้ไขปรับปรุง
งาน 

3. ความขยัน    หมั่น
เพียรในการทํางาน 

มีสมาธิในการทํางานเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละและอดทน มี
ความละเอียดรอบคอบใน
การทํางานไม่เกี่ยงงาน
พยายามทํางานจนสําเร็จ 
ลุล่วงเป็นอย่างดี 

มีสมาธิในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละ มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน 
ไม่เกี่ยงงาน พยายาม
ทํางานจนสําเร็จลุล่วงเป็น
ส่วนใหญ่ 

มีสมาธิในการทํางาน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความ
เสียสละ มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน 
ไม่เกี่ยงงาน พยายาม
ทํางานจนสําเร็จลุล่วงเป็น
บางครั้ง 

ไม่มีสมาธิในการทํางาน 
เข้าร่วมกิจกรรม และ
ทํางานสําเร็จเป็นบางครั้ง 

4. ปฏิบัติงานตาม     
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี 
และปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการทํางาน ใน
แต่ละขั้นตอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี 
และต้องขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 

มีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
วางไว้ตามบทบาทหน้าท่ี   
แต่ต้องได้รับคําแนะนําจึง
จะปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติ แต่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน                 

5. ผลงานเรียบร้อย     
สร้างสรรค์ 

งานเสร็จทันกําหนด 
ผลงานเป็นระเบียบ 
สะอาด มีความคิด
สร้างสรรค์ 

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบียบ 
สะอาด  แต่มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด  
ผลงานเป็นระเบียบ แต่ไม่
สะอาด มีความคิด
สร้างสรรค์น้อย 

งานเสร็จทันกําหนด   
ผลงานไม่สะอาด                    
งานขาดความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  20  คะแนน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ตัดสิน 
4 หมายถึง ดีมาก คะแนน 16 - 20  ดีมาก 
3 หมายถึง ดี คะแนน 14 - 15  ดี 
2 หมายถึง พอใช้ คะแนน 10 - 13  พอใช้ 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุง คะแนนต่ํากว่า 10  ต้องปรับปรุง 
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ภาคผนวก 
 
 

  ภาคผนวก  ก แบบทดสอบหลังเรียน ( Post-Test ) พร้อมเฉลย 
 
  ภาคผนวก  ข แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 

โรงเรียนเทศบาล 1  บางมูลนาก   สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     รายวิชา  การงานอาชีพ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
 

******************************************************************************************* 
ค าสั่ง  จงท าเครื่องหมาย  X  ข้อที่ถูกท่ีสุดลงในกระดาษค าตอบ   ( 30  ข้อ ) 
 
1. ตามท่ีมีการบันทึกไว้คนไทยในอดีตนิยมเลี้ยง ปลากัด มาตั้งแต่สมัยใด 
   ก.  สุโขทัย        ข.  อยุธยา        ค.  ธนบุรี   ง.  รัตนโกสินทร์ 
 

2. ปลากดัที่เคยก่อหวอดมาหลายครั้ง เมื่อกัดชนะก็จะสามารถก่อหวอดได้ด้วย หรือหมายถึง ความเชี่ยวชาญ 
ความช านาญ ส านวนนี้คืออะไร 
 ก.  ก่อหวอด        ข.  สร้างหวอด      ค.  คร่ าหวอด      ง.  พังหวอด 
 

3. ปลากัดสายพันธุ์ดั้งเดิมของไทย มีชื่อเรียกว่าอะไร 
 ก.  ปลากัดหม้อ     ข.  ปลากัดป่า      ค.  ปลากัดแฟนซี   ง.  ปลากัดจีน 
 

4. คนไทยในอดีตนิยมเลี้ยง ปลากัด เพ่ืออะไร 
 ก.  การกีฬา        ข.  สวยงาม        ค.  อาหาร        ง.  ถูกทุกข้อ 
 

5. ปลากัด มีความส าคัญต่อสังคมไทยอย่างไร 
 ก.  เป็นสัตว์น้ าที่สร้างมูลค่าในการส่งออกปีละหลายล้านบาท              
 ข.  เป็นสัตว์น้ าประจ าชาติไทย 
 ค.  อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน  
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 

6. ปลากัดจีนมีลักษณะหางเป็นพวง คล้ายอะไร 
 ก. พัด         ข. ใบโพธิ์           ค. พู่กันจีน  ง. พระจันทร์ครึ่งดวง 
 

7. ชายน้ าหมายถึงส่วนใดของปลากัด 
 ก. ครีบก้น       ข. ครีบอก          ค. ครีบหลัง       ง. ครีบหาง 
 

8. ข้อใดคือลักษณะเด่นของปลากัดหางมงกุฎ ( คราวเทล ) 
 ก.  ครีบหางเป็นแฉก                  ข.  ครีบหางเป็นพวง 
 ค.  ครีบหางกาง 180 องศา   ง.  ครีบหูใหญ่                         
 

9. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนของเครื่องที่ใช้เรียกกันในวงการปลากัด 
 ก.  ครีบหาง       ข.  เหงือก     ค.  ชายน้ า             ง.  ตะเกียบ 
 

10. พ่อพันธุ์ปลากัดท่ีดีควรมีลักษณะอย่างไร 
 ก.  แข็งแรง       ข.  สีสันสวยงาม     ค.  ปราดเปรียว  ง.  ถูกทุกข้อ 
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11. การพิจารณาความสมบูรณ์ในการพร้อมผสมพันธุ์ของตัวเมียจะพิจารณาจากสิ่งใดเป็นส าคัญ 
 ก.  ครีบหาง       ข.  ไข่น า     ค.  การก่อหวอด  ง.  ตะเกียบ 
 

12. ปลากัดเพศผู้กอดรัดปลากัดเพศเมีย แสดงถึงสิ่งใด  
 ก. การต่อสู้        ข. การขออาหาร     ค. อ าพรางศัตรู       ง. ต้องการผสมพันธุ์ 
 

13. ท าไมถึงต้องน าปลากัดตัวเมียออกเมื่อตัวผู้รีดไข่เสร็จแล้ว 
 ก.  ตัวเมียใจร้าย      ข.  ตัวเมียไม่เลี้ยงลูก 
 ค.  ตัวเมียจะผสมพันธุ์ซ้ า     ง.  ตัวเมียจะกินลูกปลา 
 

14. หากต้องการให้ลูกปลากัดออกมาสวยงามและมีโครงสร้างที่ดีข้ันตอนใดในการเพาะพันธุ์ส าคัญที่สุด 
 ก.  การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์     ข.  การเตรียมภาชนะผสมพันธุ์ 
 ค.  การเทียบคู่ปลา                   ง.  การใส่พ่อแม่พันธุ์ลงผสมในภาชนะ 
 

15. การน าปลากัดตัวผู้และตัวเมียมาเทียบคู่หรือใส่ภาชนะใสวางคู่กันเป็นการท าเพ่ืออะไร 
 ก.  เตรียมน ามากัดกัน                   ข.  ท าให้ตัวเมียท้อง 
 ค.  ท าให้ตัวเมียไข่สุกพร้อมผสม        ง.  ไม่มีข้อถูก 
 

16. เพราะเหตุใดจึง ไม่ต้อง ให้อาหารลูกปลาแรกเกิด 
 ก.  ลูกปลายังไม่มีปาก                   ข.  ลูกปลาจะท้องอืด 
 ค.  ลูกปลายังมีถุงอาหารติดตัวอยู่      ง.  ระบบย่อยอาหารยังไม่ท างาน 
 

17. อาหารที่หาง่ายและสามารถใช้อนุบาลลูกปลากัดได้คืออะไร 
 ก.  อาหารส าเร็จรูป  ข.  ไส้เดือนแดง  ค.  ไข่แดง  ง.  แมลง 
 

18. เพราะเหตุใด เมื่อหล่อบ่อปูนใหม่เสร็จแล้วจึงต้องน าน้ าและต้นกล้วยหั่นเป็นท่อนไปใส่ในบ่อ 1 สัปดาห์ 
จนกว่าต้นกล้วยจะเปื่อยยุ่ย แล้วจึงล้างบ่ออีกครั้งก่อนน าปลากัดลงเลี้ยง 
 ก.  เพ่ือให้ปลารู้สึกเหมือนอยู่ในธรรมชาติ   
 ข.  เพื่อฆ่าเชื้อในน้ า 
 ค.  เพื่อฆ่าเชื้อปูนไม่ให้ตัวปลาเป็นแผลท าให้ปลาตาย  
 ง.  เพื่อให้ปลาแข็งแรง 
 

19. ปลากัดอายุ 1 เดือนข้ึนไป ควรกินอาหารส าเร็จรูปของสัตว์ชนิดใดจึงจะมีโปรตีนสูง 
 ก.  อาหารปลาดุก      ข.  อาหารหมู      ค.  อาหารกบ      ง.  อาหารสุนัข 
 

20. ลักษณะอาการของปลาที่เป็นโรค คือ  
 ก. ครีบหักกร่อน       ข. ท้องบวม         ค.  มีเมือกมาก     ง.  ถูกทุกข้อ 
 

21. น้ าที่เหมาะสมกับการใส่ในตู้ปลาคือน้ าชนิดใด 
 ก. น้ าในแม่น้ าล าคลอง                    ข. น้ าฝนที่ตกลงมาเก็บไว้ค้างปี 
 ค. น้ าประปาที่เปิดออกจากห้องน้ า      ง.  น้ าประปาท่ีพักไว้ 2 – 3 วัน 
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22. ผู้เลี้ยงควรคัดขนาดปลากัดเพ่ืออะไร 
 ก.  เพ่ือให้ปลากัดสีสวยขึ้น   ข.  การออกแบบและพัฒนาเวปไซต์ 
 ค.  เพื่อให้ปลาโตเร็วและมีขนาดเท่ากัน  ง.  เพื่อให้ปลาไม่เป็นโรคและตาย 
 

23. เพราะเหตุใดจึงต้องน าน้ าประปาที่ใช้เลี้ยงปลามาพักท้ิงไว้ก่อน 2-3วัน 
 ก. เพื่อให้น้ าเย็นขึ้น     ข.  เพื่อลดกลิ่นคลอรีน 
 ค. เพ่ือให้น้ าสะอาด     ง.  เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ า 
 

24. การให้อาหารปลากัดควรยึดหลักใด  
 ก. ใช้ทุกครั้งเมื่อสัตว์ร้อง       ข.  รอจนสัตว์หิวจัดจึงให้ 
 ค. ให้ตรงเวลาและให้เป็นเวลา       ง.  แยกให้ทีละตัว 
 

25. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการดูแลและป้องกันโรคของปลากัด  
 ก.  เปลี่ยนถ่ายน้ าประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  
 ข.  ใส่เกลือนิดหน่อยลงในน้ าที่ใช้เลี้ยงปลา 
 ค.  ใส่ก้อนหินลงไปมากๆ    
 ง.  ใส่น้ าหมักใบหูกวางลงไปในน้ าที่ใช้เลี้ยงปลา 
 

26. การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ จะท าให้เกิดผลอย่างไร  
 ก. สัตว์เกิดน้อยลง    ข.  สัตว์จะเลี้ยงง่าย 
 ค. สัตว์จะไม่มีโรค    ง.  ได้ลูกสัตว์ที่มีคุณภาพ 
 

27. ในการเพาะพันธุ์ปลากัดท าไมต้องใส่น้ าหมักใบหูกวาง 
 ก. ลดความเครียดของปลา   ข.  มีสารแทนนินท าให้ปลาแข็งแรง 
 ค. ช่วยท าให้ปลาสมบูรณ์ดีข้ึน   ง.  ถูกทุกข้อ 
 

28. ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากัดให้ยั่งยืน 
 ก.  การส ารวจสายพันธุ์ปลากัดท่ีตลาดมีความต้องการ ข.  การสร้างช่องทางการตลาด 
 ค.  การส่งปลาเข้าประกวด    ง.  การสร้างฟาร์มให้มีขนาดใหญ่ 
 

29. ข้อใด เป็นช่องทาง การขายปลากัดท่ีมีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน 
 ก.  การขายหน้าฟาร์ม                  ข.  การขายผ่านออนไลน์ 
 ค.  การเปิดร้านขายปลากัด    ง.  การขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย 
 

30. ข้อใดเป็น แนวทาง ในการสร้างมูลค่าให้แก่ปลากัด 
 ก.  การถ่ายรูปปลากัด                   ข.  การส่งปลาเข้าประกวด 
 ค.  การลงประมูลปลากัด     ง.   ถูกทุกข้อ 
 
 
 
************************************************************************************************* 
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เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ 

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รายวิชา  การงานอาชีพ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

 
 
 

ข้อ เฉลย  ข้อ เฉลย 
1 ก  16 ค 
2 ค  17 ค 
3 ข  18 ค 
4 ก  19 ค 
5 ง  20 ง 
6 ค  21 ง 
7 ข  22 ค 
8 ก  23 ข 
9 ข  24 ค 
10 ง  25 ค 
11 ข  26 ง 
12 ง  27 ง 
13 ง  28 ง 
14 ก  29 ข 
15 ค  30 ง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนการสอนด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เร่ือง ปลากัดสวยงามสร้างรายได้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมี 5 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับ  5 หมายถึง  มากที่สุด   ระดับ  4 หมายถึง  มาก 
 ระดับ  3 หมายถึง  ปานกลาง  ระดับ  2 หมายถึง  น้อย 
 ระดับ  1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้      
1 การจัดการสอนแบบศูนย์การเรียนกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการเรยีน      
2 การจัดการสอนแบบศูนย์การเรียนสร้างความมั่นใจในการเรียนและการ

ปฏิบัติงาน 
     

3 การจัดการสอนแบบศูนย์การเรียนมีอิสระและส่งเสริมการเรียนรูด้้วยตนเอง      
4 นักเรียนให้ความสนใจและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเต็มใจ      
 ด้านเนื้อหาและการจัดกจิกรรมการสอน      
5 เนื้อหาสาระการเรียนรู้ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย      
6 เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้      
7 เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรยีนส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู ้      
8 เรียงล าดับกิจกรรมการเรยีนรู้จากสื่อ/นวัตกรรมไดเ้หมาะสม      
9 กิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้      
10 กิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อ/นวตักรรมเหมาะสมกับเวลาการเรียนรู้      
11 กิจกรรมสนุกมีความสุขท่ีได้เรียนรูจ้ากสื่อ/นวัตกรรม      
12 กิจกรรมช่วยใหผู้้เรยีนคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้      
 ด้านสื่อ/นวัตกรรม      

14 สื่อ/นวัตกรรมรูปเล่มสวยงาม      
15 สื่อ/นวัตกรรมครบถ้วนและเพียงพอต่อการท ากิจกรรม      
16 สื่อ/นวัตกรรมกะทัดรดั สะดวกต่อการใช้ในการเรียนรู ้      
17 สื่อ/นวัตกรรมช่วยให้เข้าใจในบทเรียนและบรรลุจดุประสงค์กิจกรรมดียิ่งข้ึน      
 ด้านการวัดผลประเมินผล      

18 แบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้      
19 การทดสอบท าให้ทราบผลการเรียนรู้และทักษะการท างานของตนเอง      
20 แบบทดสอบส่งเสรมิการคดิวิเคราะห์และการใช้ความรู้ทีเ่รียน      

 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม / ข้อเสนอแนะ 
 
............................................................................................................................. ................................................
........................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 


