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หมายเหตุ  ใหนั้กเรียนใส่หมายเลขหน้า และเขียนสารบัญให้เรียบร้อย  
              ในแต่ละใบงานนักเรียนสามารถจํานวนเพ่ิมหน้าใบงานได้ 

 

 



 
 

บันทึกการเดินทาง 

ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  

 ในวันจันทรท์ี่ 27 กรกฎาคม 2558   
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รูปภาพกลุ่มนกัเรียน 



 
 

บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
โครงการทัศนศึกษา เพื่อโลกกว้าง ชัน้ม.5 

ผังมโนทัศน์ ความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้จากการไปทัศนศึกษา 

ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ  ใหนั้กเรียนเติมความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้จากการไปทัศนศึกษาในผังมโนทัศน์ 

 

 

 

  

 

 

 
 

ภาษาไทย  สังคม 

วทิยาศาสตร์ 

การงานและเทคโนโลยี 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ

สุขศกึษาพลศึกษา 

ศลิปะ 



 
 

สรุปองค์ความรู้ 

นักเรียนออกแบบผังมโนทัศน์ โดยติดภาพประกอบการบรรยาย เก่ียวกับคุณค่าและประโยชน์ของการไปทัศน
ศึกษาให้สอดคล้องกับ  
   การอนุรกัษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม หรือ 
ค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่  
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รกัษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่    
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา  
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเขม้แข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า  
12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปภาพประกอบ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน 
ทัศนศึกษาเพื่อโลกกว้าง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จากการศึกษาสวนนงนุช
ท่ีเป็นธุรกิจท่องเท่ียว 
และบริการขนาดใหญ่ 

ธุรกิจที่เกิดขึ้นมีธุรกิจอะไรบ้างบอกมา 5 อย่าง 
1....................................................................................... 
2....................................................................................... 
3...................................................................................... 
4...................................................................................... 
5....................................................................................... 

ประกอบไปด้วยอาชีพอะไรบ้างบอกมา 5 อาชีพ 
1....................................................................................... 
2....................................................................................... 
3...................................................................................... 
4...................................................................................... 
5....................................................................................... 

สรุปเป็นองค์ความรู้ให้เช่ือมโยงกับวิชาการงานอาชีพ 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 



 
 

 
ผลการประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา 

ทัศนศึกษาเพือ่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบรุี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 

สาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
 

 
5 4 3 2 1 0 

      
 
      ข้อคิดเห็น.................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
 
                                                ลงช่ือ........................................................................ 
                                                          (.................................................................) 
                                                วัน/เดือน/ปี............................................................... 
 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 
5  คะแนน     ตรงเวลา   ข้อมลูครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
4  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
3  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง ไม่สวยงาม 
2  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง สวยงาม 
1  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สวยงาม 
0  คะแนน     ไม่ส่งผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

1. จากการท่ีนักเรียนไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาสวนนงนุชพัทยา ในส่วนของโครงการรักษ์ต้นไม้ลดโลกร้อน 
นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรม 9 ฐาน นักเรียนคดิว่าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทัง้ 9 ฐาน ฐานใดที่นําความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้มากที่สุด พร้อมทั้งให้เหตุผลและรูปภาพประกอบด้วย( 2 คะแนน ) 

ช่ือฐาน.................................................................................. 

เหตุผล
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.............................................................................................. 

2. จากการที่นักเรียนไปร่วมกิจกรรมทัศนศกึษาสวนนงนุช
พัทยา ให้นักเรยีนถ่ายภาพการจัดออกแบบสวนที่นําความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้  2  แห่ง พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลและรูปภาพประกอบด้วย  (3 คะแนน) 

ช่ือสวน...................................................................................
เหตุผล
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................ 

 

ช่ือสวน................................................................................... 

เหตุผล
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................ 

 

ใบงาน 
ทัศนศึกษาเพื่อโลกกว้าง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รูปภาพประกอบ 

รูปภาพประกอบ 

รูปภาพประกอบ 



 
 

 

 
ผลการประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา  

ทัศนศึกษาเพือ่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบรุี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

 
5 4 3 2 1 0 

      
 
      ข้อคิดเห็น.................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
 
                                                ลงช่ือ........................................................................ 
                                                          (.................................................................) 
                                                วัน/เดือน/ปี............................................................... 
 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 
5  คะแนน     ตรงเวลา   ข้อมลูครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
4  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
3  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง ไม่สวยงาม 
2  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง สวยงาม 
1  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สวยงาม 
0  คะแนน     ไม่ส่งผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา  

ทัศนศึกษาเพือ่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบรุี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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      ข้อคิดเห็น.................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
 
                                                ลงช่ือ........................................................................ 
                                                          (.................................................................) 
                                                วัน/เดือน/ปี............................................................... 
 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 
5  คะแนน     ตรงเวลา   ข้อมลูครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
4  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
3  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง ไม่สวยงาม 
2  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง สวยงาม 
1  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สวยงาม 
0  คะแนน     ไม่ส่งผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
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ให้นักเรียนเลอืกฟังจากการทัศนศึกษาท่ีสนใจ๑ รายการ แล้วเขียนบนัทึกตามหัวขอ้ต่อไปนี ้
 

แบบบันทึกเรื่องท่ีฟัง 
 

วันที่_____________________เดือน__________________________พ.ศ.__________________ 
เรื่อง________________________________________________________________________ 
ที่มา________________________________________________________________________ 
สารสําคัญของเรื่อง______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
ลักษณะเนื้อหาของสารเป็นประเภทใด 
____________________________________________________________________________ 
เหตุผลที่เลือกฟังเรื่องน้ี 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
กลวิธีการนําเสนอมีลักษณะอย่างไร 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
เรื่องน้ีมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ควรแก่การฟังหรือไม่ อย่างไร 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
ทัศนคติของผูพู้ดต่อเรื่องที่พูด 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ให้นักเรียนเลอืกอ่านจากการทัศนศึกษาทีส่นใจ๑ รายการ แล้วเขียนบันทึกตามหัวข้อต่อไปนี ้
 

แบบบันทึกเรื่องท่ีอ่าน 
 

วันที่_____________________เดือน__________________________พ.ศ.__________________ 
เรื่อง________________________________________________________________________ 
ที่มา________________________________________________________________________ 
สารสําคัญของเรื่อง______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
ลักษณะเนื้อหาของสารเป็นประเภทใด 
____________________________________________________________________________ 
เหตุผลที่เลือกอ่านเรื่องน้ี 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
กลวิธีการนําเสนอมีลักษณะอย่างไร 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
เรื่องน้ีมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ควรแก่การฟังหรือไม่ อย่างไร 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
 
การประเมินใบงานน้ีพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  
เรื่อง การฟังและอ่านให้เกิดวิจารณญาณ 
  

ระดับคะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

๔ 
(๑๐  คะแนน) 

๓ 
(๙  คะแนน) 

๒ 
(๗ - ๘ คะแนน) 

๑ 
(๕ -๖ คะแนน) 

การฟังและอ่านให้
เกิดวิจารณญาณ 

ใช้วิจารณญาณ 
แปลความ  ตีความ
หรือขยายความ
เรื่องที่อ่านตาม
ประเด็นที่กําหนด
อย่างชัดเจน  
ถูกต้องและมี
เหตุผลน่าเช่ือถือ 
 

ใช้วิจารณญาณ 
แปลความ ตีความ
หรือขยายความ
เรื่องที่อ่านตาม
ประเด็นที่กําหนด
อย่างชัดเจน 
ถูกต้องแต่ไม่
สามารถระบุ 
เหตุผลได้ 

ใช้วิจารณญาณ  
แปลความ ตีความ
หรือขยายความ
เรื่องที่อ่านตาม
ประเด็นที่กําหนดได้ 
แต่ยังไม่ถูกต้อง
ชัดเจนเท่าที่ควร
และไม่สามารถระบุ
เหตุผลได้ 

ไม่ใช้วิจารณญาณ
ในการอ่าน   
ครูต้องแนะนํา
ช่วยเหลือ 

นิสัยรักการเขยีน
การอ่านและการฟัง 

ส่งงานตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา 
 

ส่งงานตรงเวลา ส่งงานไม่ตรงเวลา 

มารยาทในการเขียน เรียบเรียงงานเขียน
ด้วยภาษาของ
ตนเองไม่คัดลอก
ผู้อ่ืน งานเขียน
สะอาด เรียบร้อยดี
มาก 

เรียบเรียงงานเขียน
ด้วยภาษาของ
ตนเอง  ไม่คัดลอก
ผู้อ่ืน งานเขียน
สะอาดเรียบร้อยดี 

เรียบเรียงงานเขียน
ด้วยภาษาของ
ตนเองแต่คัดลอก
ผู้อ่ืนบ้างบางส่วน  
งานเขียนไม่สะอาด
เรียบร้อยเท่าที่ควร 

คัดลอกงานเขียน
ของผู้อ่ืน ไม่คอ่ยมี
ความพยายามใน
การเรียบเรียงงาน
เขียนด้วยภาษา
ของตนเอง ครูต้อง
ควบคุมดูแลและ
แนะนําช่วยเหลือ 



 
 

 
ผลการประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา  

ทัศนศึกษาเพือ่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบรุี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
5 4 3 2 1 0 

      
 
      ข้อคิดเห็น.................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
 
                                                ลงช่ือ........................................................................ 
                                                          (.................................................................) 
                                                วัน/เดือน/ปี............................................................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

คําชี้แจง ให้นักเรียนเติมข้อความใหส้ัมพันธ์กับหัวข้อที่กําหนดให้ 

พืชใช้นํ้าน้อย 

ตัวอย่างพืช............................................................................................................................................... 

การนําไปใช้ประโยชน์............................................................................................................................... 

การขยายพันธ์ุพืช 

รูปแบบหรือวิธีการที่ใช้ในการขยายพันธ์ุ............................................................................................................... 

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

การนําไปใช้ประโยชน์........................................................................................................................................... 

การใช้นํ้าอย่างประหยัด 

วิธีการ.................................................................................................................................................................. 

การนําไปใช้ประโยชน์........................................................................................................................................... 

การผลิตปุ๋ยหมกัจากเศษวัสดุเหลือใช้ 

ขั้นตอนและวิธีการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

การนําไปใช้ประโยชน์........................................................................................................................................... 

 

 

 

ใบงาน 
ทัศนศึกษาเพื่อโลกกว้าง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



 
 

พลังงานทดแทน 

พลังงานทดแทนมีก่ีประเภท อะไรบ้าง 

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

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

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

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

การนําไปใช้ประโยชน์........................................................................................................................................... 

พืชดูดสารพิษ 

พืชดูดสารพิษ คือ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวอย่างดูดสารพิษ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การนําไปใช้ประโยชน์........................................................................................................................................... 

การจัดสวนในที่อยู่อาศัย 

ประโยชน์ของการจัดสวนในที่อยู่อาศัย 

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

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

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

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

การนําไปใช้ประโยชน์........................................................................................................................................... 

การอนุรักษ์พันธ์ุพืช 

วัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พันธ์ุพืช 

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

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

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

ตัวอย่างพันธ์ุพืชที่ควรอนุรักษ์………………………………………………………………………………………………………………… 

การนําไปใช้ประโยชน์........................................................................................................................................... 

กลุ่มพืชสมุนไพร 



 
 

ช่ือพืชสมุนไพร…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประโยชน์……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือพืชสมุนไพร…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประโยชน์……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือพืชสมุนไพร…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประโยชน์……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การนําไปใช้ประโยชน์........................................................................................................................................... 

 

 

  



 
 

 
ผลการประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา  

ทัศนศึกษาเพือ่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบรุี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

 
5 4 3 2 1 0 

      
 
      ข้อคิดเห็น.................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
 
                                                ลงช่ือ........................................................................ 
                                                          (.................................................................) 
                                                วัน/เดือน/ปี............................................................... 
 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 
5  คะแนน     ตรงเวลา   ข้อมลูครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
4  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
3  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง ไม่สวยงาม 
2  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง สวยงาม 
1  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สวยงาม 
0  คะแนน     ไม่ส่งผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

คําชี้แจง ให้นักเรียนถ่ายภาพสถานท่ี บรรยากาศทีป่ระทับใจ  และเขียนเนื้อเพลงประกอบภาพ 

 

เพลง  ............................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ใบงาน 
ทัศนศึกษาเพื่อโลกกว้าง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

รูปภาพประกอบ 



 
 

 
ผลการประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา  

ทัศนศึกษาเพือ่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบรุี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 
5 4 3 2 1 0 

      
 
      ข้อคิดเห็น.................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
 
                                                ลงช่ือ........................................................................ 
                                                          (.................................................................) 
                                                วัน/เดือน/ปี............................................................... 
 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 
5  คะแนน     ตรงเวลา   ข้อมลูครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
4  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
3  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง ไม่สวยงาม 
2  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง สวยงาม 
1  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สวยงาม 
0  คะแนน     ไม่ส่งผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

คําชี้แจง   ให้นักเรียนวิเคราะห์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้ในการไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนชุ และ
เสนอแนะแนวทางสร้างเสริมความปลอดภัย 

 

 

 

  

ใบงาน 
ทัศนศึกษาเพื่อโลกกว้าง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 
 

 

 
ผลการประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา  

ทัศนศึกษาเพือ่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบรุี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
5 4 3 2 1 0 

      
 
      ข้อคิดเห็น.................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
 
                                                ลงช่ือ........................................................................ 
                                                          (.................................................................) 
                                                วัน/เดือน/ปี............................................................... 
 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 
5  คะแนน     ตรงเวลา   ข้อมลูครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
4  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
3  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง ไม่สวยงาม 
2  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง สวยงาม 
1  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สวยงาม 
0  คะแนน     ไม่ส่งผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



 
 

 
ประเด็นในการศึกษา    “แนวคิด – วิธีการประหยัด/อนุรักษ์พลังงาน”  
ให้นักเรียนนําเสนอแนวคิด และวิธีการในการประหยัด / อนุรักษ์พลังงาน ที่พบเห็นจากสวนนงนุช ที่สามารถ
นํามาปรับใช้ที่โรงเรียน โดยนําเสนอเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริง 

1. แนวคิด และวิธีการในการประหยัด / อนรุกัษ์พลังงานของสวนนงนุช 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
การนํามาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนสตรีวิทยา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
ทัศนศึกษาเพื่อโลกกว้าง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หมายเหตุ : ให้นักเรียนใส่ภาพประกอบด้วย 



 
 

 
 

ผลการประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา  
ทัศนศึกษาเพือ่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบรุี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

5 4 3 2 1 0 
      

 
      ข้อคิดเห็น.................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
 
                                                ลงช่ือ........................................................................ 
                                                          (.................................................................) 
                                                วัน/เดือน/ปี............................................................... 
 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินขึ้นอยู่กับครูประจําวิชา  (ให้นักเรียนแทรกภายหลัง) 
 
 



 
 

 

 
คําชี้แจง   ให้เขียนเครือข่ายอาชพีทีเ่กิดขึ้นใน สวนนงนุช ตามความสนใจของนกัเรียน และ

สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง อย่างน้อย 20 อาชพี 

 

 

 

  

ใบงาน 
ทัศนศึกษาเพื่อโลกกว้าง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว 

 

เครือขา่ยอาชีพในสวนนงนุช 



 
 

 
ผลการประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา  

ทัศนศึกษาเพือ่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบรุี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน กิจกรรมแนะแนว 
 

 
5 4 3 2 1 0 

      
 
      ข้อคิดเห็น.................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
 
                                                ลงช่ือ........................................................................ 
                                                          (.................................................................) 
                                                วัน/เดือน/ปี............................................................... 
 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 
5  คะแนน     ตรงเวลา   ข้อมลูครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
4  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง สวยงาม 
3  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลถูกต้อง ไม่สวยงาม 
2  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง สวยงาม 
1  คะแนน     ไม่ตรงเวลา  ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สวยงาม 
0  คะแนน     ไม่ส่งผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินผลงานทัศนศึกษา  เพื่อโลกกว้าง ช้ันม.5 
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 

 
ประเมินผลงานตนเอง ผู้ปกครองประเมินผลงาน 

 

ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
       

 

ข้อคิดเหน็........................................................................ 
........................................................................................ 
......................................................................................... 
ลงช่ือ................................................................................ 
(......................................................................................) 
นกัเรียน 

 

ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
       

 

ข้อคิดเหน็........................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
ลงช่ือ............................................................................... 
(......................................................................................) 
ผู้ปกครองของ................................................................. 

 

คุณครูที่ปรึกษาประเมินผลงาน หัวหน้าระดับประเมินผลงาน 
 

ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
       

 

ข้อคิดเหน็........................................................................ 
........................................................................................ 
......................................................................................... 
ลงช่ือ................................................................................ 
(......................................................................................) 
วนั/เดือน/ปี.................... ................................................ 

 

ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
       

 

ข้อคิดเหน็........................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
ลงช่ือ............................................................................... 
(  นางสาววาสนา  ภมีู  ) 
วนั/เดือน/ปี....................................................................... 

 

ความคดิเหน็ของรองผู้อาํนวยการโรงเรียน 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 

 

 ( นางสาววิมลนาถ   บวัแก้ว ) 
รองผู้ อํานวยการบริหารวิขาการ 

 

 



 
 

รายวชิาท่ีประเมินโครงการทัศนศึกษา เพื่อโลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ณ สวนนงนชุพัทยา จังหวัดชลบุรี  วันจันทร์ท่ี 27 กรกฎาคม 2558 

กลุ่มสามระการเรียนรู้ รหัสวิชา ครูผู้สอน ห้อง 
ภาษาไทย ท32101 นางธัญจิตรา  หงษ์พญา 1,3,5,7,9,11,13 
 ท32101 นางสาวอนุรักษ์  ทิพย์มณ ี 2,4,6,8,10,12,14 
สังคมศึกษาฯ ส32101 นางจิระวรรณ  พ่ึงกริ่ม 1, 3, 4, 7 
 ส32101 นางสาวสุกัญญา     เชยวัฒนา 2, 6, 9, 12, 13 
 ส32101 นางสาววนิดา  ศรีคง 5, 8, 10, 11 
วิทยาศาสตร์ ว30242 นางพิมพา เธียรนรเศรษฐ ์ 1, 2, 3, 4, 5 
 ว30242 นางสาวธันยมลธ์ จตุรวิทย์กุล 6,  

ว30242 นายปราโมทย์ นํ้ายาง 7, 8 
ว30108 นายเด่นศักด์ิ โยธาสุภาพ 9, 12, 13, 14 
ว30108 นายวิสาน เจริญสิน 10, 11 

คณิตศาสตร์ ค32102 นางสาววาสนา  ภูมี 6, 7, 8  
 ค32101 นางสุภาพร บุญหนัก 12 
 ค32101 นางสาวเปรมจิต  คล้ายแก้ว 2,3, 5, 10, 11  
 ค32101 นางสาวนงลักษณ์ กําจัดภัย 1,4, 9, 13, 14  
ภาษาต่างประเทศ อ32101 นางสิรินันท์  เสนาะเมือง 2, 6 
 อ32101 นางนวลจันทร์  เศรษฐกร 1, 7, 10, 11, 12, 13*, 14* 
 อ32101 นางสาวสุภาริณีย์ ศรีเมืองแก้ว 3, 13*, 14* 
 อ32101 Mr.Richard  Weaver 4*, 5* ,8*, 13*, 14*
 อ32101 Mr. Dusty Whitaker 4*, 5* ,8*, 9 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ง32101 นางกมลรัตน์  ลิขนะกุล 1, 2, 3, 

 ง32101 นางสายหยุด  ขุนทิพย์ทอง    4, 5, 6 
 ง32103 ดร.สุรสีห ์  7 

ง32102 นายวีรกิตต์ิ  ดิษฎาวีระวัฒน์  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
ศิลปะ ศ32102 นายโฆษิต            มั่นคงหัตถ์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
สุขศึกษา และพลศึกษา    นางปัทมา เสาวรส 2, 3, 5, 7, 9, 13 
  นางสาวปรางพร   

  
พงษ์ประเสริฐ
  

1,4, 6, 8, 10, 11, 12, 14 

กิจกรรมแนะแนว  นางสาววราศา       แย้มเจรญิ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดทํา 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นางเบญญาภา  คงรอด   ประธานกรรมการ 
นายพินิจ  เพ็ชรดารา  รองประธานกรรมการ 
นายจํารัส  กลิ่นหอม  รองประธานกรรมการ 
นางสาววิมลนาถ  บัวแก้ว   รองประธานกรรมการ 
นางจิมารัตน์  ปุญญปัญญา  รองประธานกรรมการ 

 นายปราโมทย์  นํ้ายาง   รองประธานกรรมการ  
 นางสาวสุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์  รองประธานกรรมการ 
คณะกรรมการดําเนินงาน 

นางสาววิมลนาถ  บัวแก้ว   ประธานกรรมการ 
นางสาววาสนา ภูมี   รองประธานกรรมการ 
นางกมลรัตน์   ลิขนะกุล  กรรมการ 
นางสาวนงลกัษณ์  กําจัดภัย  กรรมการ 
นางเปรมจิต  ปักกาเล   กรรมการ 
นางสาวปริยากร  เป้ากลาง  กรรมการ 
นางสิรินันทน์  เสนาะเมือง  กรรมการ 
นางสาววราศา  แย้มเจรญิ  กรรมการ  
นางสาวศุกลรัตน์  เบ้าทอง   กรรมการ 
นางสายหยุด  ขุนทิพย์ทอง  กรรมการ 
นางสาวศุภาณี  พรทอง   กรรมการ 
นางสาวอนุรักษ์  ทิพย์มณี    กรรมการ 
นายชูเกียรติ  ชัยชนะดารา  กรรมการ 
นายไพรัตน์  ฮงทอง   กรรมการ 
นายประจิต  เอ้ืออภิสิทธ์ิวงศ์  กรรมการ 
นางสาวปรางพร  พงษ์ประเสริฐ  กรรมการ 
นางธัญจิตรา  หงษ์พญา  กรรมการ 
นางสาววนิดา  ศรีคง   กรรมการ 
นางสาวอาภาภรณ์   อุคําพันธ์  กรรมการ 
นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์  กรรมการ 
นางการย์สิริ  ปรีดาวณิชสกุล  กรรมการ  
นางสาวสุกัญญา  เชยวัฒนา  กรรมการ 
นายเด่นศักด์ิ โยธาสุภาพ  กรรมการ 
นางสาวเบญจมาศ   ศรอําพล   กรรมการ 
นางสาวชมธาดา  ปริเมธาชัย  กรรมการ 
นางนวลจันทร์  เศรษฐกร  กรรมการ 
นายวีรกิตต์ิ           ดิษฎาวีระวัฒน์  กรรมการ 
นายชาญวุฒิ  ทองจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

 


