
หน่วยการเรียนรู้ 
รหัสวิชา    ท   33101      ชื่อรายวิชา    ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    6                ภาคเรียนที่    1   เวลา    10      ชั่วโมง  
1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้     วรรณกรรมไทยเผยแพร่ไปสู่อาเซียน 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 สาระท่ี 1  มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวช้ีวัด   ม. 4-6/3   วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกด้านอย่างมีเหตุผล 
 สาระท่ี 2  มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด   ม. 4-6/3   เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย 

สาระท่ี  3  มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  
ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัด 
ม. 4-6/1  สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
ม. 4-6/2  วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
สาระท่ี  4  หลักการใช้ภาษาไทย  มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย 
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัด   ม. 4-6/2  ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
มาตรฐาน  ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด 

ม. 4-6/1     วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
ม. 4-6/2    วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต 

            ของสังคมในอดีต 
ม. 4-6/3    วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็น 
          มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

3.  ผลการเรียนรู้อาเซียน 
สาระท่ี  4  การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม 



 -    การเผยแพร่  การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในวรรณกรรม ช่วยท าให้ชาติหรือภูมิภาคนั้น 
       เข้มแข็งทางวัฒนธรรมได้ 

4.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
วรรณกรรมของชาติต่าง ๆ มีที่มาจากวัฒนธรรมประเพณีซึ่งแสดงถึงคุณค่าอัตลักษณ์และความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมนั้น ๆ  ดังนั้นวรรณกรรมจึงเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติและการเผยแพร่วรรณกรรมสู่สายตาอารยประเทศส่งผลต่อความเข้มแข็งทาง
วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ 
5.  สาระการเรียนรู้ 

5.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
5.1.1   การอ่านจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ (บทความ  วรรณกรรมพ้ืนบ้าน) 
5.1.2  การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ (บทความทางวิชาการ  วรรณกรรมพ้ืนบ้าน) 
5.1.3   การพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู 
5.1.4   การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู 
5.1.5   การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค  การร้อยเรียงประโยค  การใช้ค า  
              การเขียนสะกดการันต์ 
5.1.6   หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น 
5.1.7   การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
              ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
5.1.7   การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  ด้านวรรณศิลป์ 
   ด้านสังคมและวัฒนธรรม      

5.2  สาระการเรียนรู้อาเซียน 
-     การเผยแพร่  การแสดงความคิดเห็นในรูปแบบวรรณกรรมช่วย

ส่งเสริมความเสมอภาคในชาติหรือภูมิภาคท่ีใหญ่กว่า 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

6.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
6.2 ความสามารถในการคิด 
6.3 ความสามรถในการใช้ทักษะชีวิต  

7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7.1 ใฝ่เรียนรู้ 
7.2 มุ่งม่ันในการท างาน 
7.3 รักความเป็นไทย 

8.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 



      8.1 ชิ้นงาน / ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    8.1.1   ภาระงานที่ 1    
      8.1.1.1    อ่านจับใจความบทความทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง แล้วเขียน
ย่อความ 
      8.1.1.2  อ่านจับใจความส าคัญเรื่องขุนช้างขุนแผน  ตอน ขุนช้างถวายฎีกา   
                                                แล้วเขียนย่อความ 
       8.1.2  ภาระงานที่ 2 วิเคราะห์และตรวจสอบการใช้ถ้อยค าร้อยเรียงประโยค  การเขียนสะกด
การันต์จากการย่อความของตนเองในภาระงานที่  1 แล้วสับเปลี่ยนกับเพ่ือนเพ่ือตรวจสอบ 
        8.1.3  ภาระงานที่  3  พูดสรุปแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       8.1.4  ภาระงานที่  4  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องขุนช้างขุนแผน  ตอน ขุนช้างถวายฎีกาตาม
หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
       8.1.5 ภาระงานที่   5  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา
ในทุกประเด็นที่วิเคราะห์วิจารณ์มาในภาระงานที่ 4   
            8.2 ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 

                 8.2.1  ออกแบบวิธีการและแนวทางการน าเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงและเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ผ่านสื่อ Internet ด้วยภาษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

9.  การวัดและประเมินผล 
9.1 การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1.1 ประเมินผลงาน ภาระงานที่  1 – 6 
9.1.2 สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคลและรายกลุ่ม 

9.2 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
9.2.1  ประเมินภาระงานรวบยอด  จากการน าเสนอผ่านสื่อ Internet 

10.  กิจกรรมการเรียนรู้  
กิจกรรมที่ 1  การอ่านจับใจความและเขียนย่อความ                                   
เวลา   1  ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง  การอ่านจับใจความส าคัญ  และการเขียนย่อความ  เพื่อทบทวน
หลักการ 

๒. นักเรียนอ่านบทความทางวิชาการ  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  แล้วเขียนย่อความ  
นักเรียนอ่านเรื่อง ขุนช้างขุนแผน  ตอนขุนช้างถวายฎีกา  ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์   

       แลว้เขียนย่อความ 



กิจกรรมที่ 2    อ่านจับใจความส าคัญและเขียนย่อความ                                                       
เวลา   3  ชั่วโมง                                                                        
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑. นักเรียนดูการ์ตูนเรื่องขุนช้างขุนแผน 

๒. นักเรียนอ่านเรื่อง ขุนช้างขุนแผน  ตอน ขุนช้างถวายฎีกา  แล้วเขียนย่อความ  
กิจกรรมที่  3   การวิเคราะห์การใช้ค า  การร้อยเรียงประโยค  การเขียนสะกดการันต์              
เวลา   1  ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน                                                                    

๑.  นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการใช้ค าให้ถูกต้องตามความหมาย  การใช้ค าและกลุ่มค าร้อยเรียง
ประโยค และการเขียนสะกดการันต์ (ค าที่มักเขียนผิด) 

 2.    นักเรียนวิเคราะห์และตรวจสอบการใช้ค า และกลุ่มค าร้อยเรียงประโยค  และการเขียนสะกดการันต์ 
             จากภาระงานการเขียนย่อความของตนเอง  แล้วสับเปลี่ยนกับเพ่ือนเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง 
กิจกรรมที่  4    การพูดสรุปแนวคิดจากบทความและวรรณกรรมที่อ่าน         เวลา   1  ชั่วโมง                                                                        
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.   นักเรียนร่วมกันเสนอวิธีการพูดให้น่าฟังและสง่างาม 
๒.   นักเรียนพูดสรุปแนวคิดจากบทความทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง     
๓.   นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นชี้แนะเกี่ยวกับการพูดสรุปแนวคิดของเพ่ือน ๆ 

กิจกรรมที่  5    การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม                                                  
เวลา   2  ชั่วโมง                                    กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.   นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
2.  นักเรียนวิเคราะห์วิจารณ์เรื่อง ขุนช้างขุนแผน  ตอน ขุนช้างถวายฎีกา  ตามหลักการวิเคราะห์ 
      ให้ครบทุกประเด็น 
กิจกรรมที่  6    การพูดแสดงความคิดเห็น                                                                      
เวลา   1  ชั่วโมง                                      
กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.   นักเรียนจับสลากประเด็นการพูดแสดงความคิดเห็น  เรื่อง ขุนช้างขุนแผน  ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 
      ที่ได้วิเคราะห์วิจารณ์มาตามหลักการ 
2.  นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นชี้แนะเกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ    
กิจกรรมที่  7   การน าเสนอบทความและวรรณกรรมผ่านสื่อ Internet         เวลา   1  ชั่วโมง                                      
กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.   นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ  แล้วร่วมกันออกแบบวิธีการและแนวทางการน าเสนอบทความ 
       เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  และเรื่องขุนช้างขุนแผน  ตอนขุนช้างถวายฎีกา  ผ่านสื่อ Internet  ด้วยภาษา 



      ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
2.  นักเรียนน าเสนอผ่าน Internet 
11.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
   สื่อการเรียนรู้ 
     10.1   เรื่องเล่าหรือนิยายปรัมปรา นิทานของประเทศสมาชิกอาเซียน  10  เรื่อง 
    10.2  ใบความรู้ 
     -    การอ่านจับใจความส าคัญ 
     -   การวิเคราะห์วรรณกรรม 
     -   การเขียนย่อความ 
     -   การใช้ค าให้ถูกต้องตามความหมาย   
     -   การร้อยเรียงประโยค   
     -   การเขียนสะกดการันต์  ( ค าที่มักเขียนผิด) 
    10.3  บทความเรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 
    10.4  หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ 
    10.5  สลากประเด็นการพูดแสดงความคิดเห็น 
    10.6  วีดีทัศน์  การ์ตูน  เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 
   แหล่งเรียนรู้ 
    Internet 
    ห้องสมุด 
     
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ 
ส23104   สังคมศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                 ภาคเรียนที่  1                     เวลา   5     ชั่วโมง  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  4    สิทธิมนุษยชนเรามีเหมือนกันทุกคน 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ (ASEAN Curriculum Sourcebook) 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
    มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด 
ส 2.1 ม3/2  มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ส 2.1 ม3/5  เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 

     ผลการเรียนรู้  (ASEAN Curriculum Sourcebook )    
          การเข้าใจถึงสิทธิมนุษยชนจะสร้างความสมดุล ความปลอดภัยและการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนได้ 
3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้แม้จะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่อง เพศ สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ 
วิถีชีวิต ศาสนา ความคิดความเชื่อ แต่ทุกคนก็เกิดมาพร้อมกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์  ทุกคนมีสิทธิ 
เสรีภาพ และศักดิ์ศรีเช่นเดียวกัน ดังนั้น  เราควรตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน มองเห็นศักดิ์ศรี  
สิทธิ เสรีภาพทั้งของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างสันติและมีความสุข 
4. สาระการเรียนรู้ 
            4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
       4.1.1  ความหมายและความส าคัญของสิทธิมนุษยชน           
                4.1.2  การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม 
       4.1.3  เสนอแนวทางในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 
          4.2  สาระการเรียนรู้อาเซียน 
                 ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนในอาเซียน และชุมชนโลก 
5 . สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
           5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
           5.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
           5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์           



           6.1 ใฝ่เรียนรู ้  
           6.2  มีจิตสาธารณะ         
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน  
8. การวัดและประเมินผล 
            8.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
                  8.1.1  การตอบค าถาม 
     8.1.2  สังเกตการท างานกลุ่ม 
     8.1.3  ตรวจโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
     8.1.4  การปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
            8.2  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
    8.2.1  ค าถาม 
                 8.2.2  แบบสังเกตการท างานกลุ่ม 
                 8.2.2  แบบประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
                 8.2.3  แบบประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
            8.3  เกณฑ์การประเมิน 
                 เกณฑ์การประเมินการท างานกลุ่ม 
        คะแนน   36 – 40       ระดับ   ดีมาก 
                 คะแนน   31 - 35       ระดับ    ด ี
                 คะแนน   26 – 30      ระดับ    พอใช้ 
                 น้อยกว่า 26 คะแนน  ระดับ   ปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
        คะแนน   14 –16       ระดับ   ดีมาก 
                 คะแนน   11 - 13       ระดับ    ด ี
                 คะแนน    8 – 10       ระดับ    พอใช้ 
                 น้อยกว่า 8 คะแนน  ระดับ    ปรับปรุง   
 เกณฑ์การประเมินการการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
        คะแนน   14 –16       ระดับ   ดีมาก 
                 คะแนน   11 - 13       ระดับ    ด ี
                 คะแนน    8 – 10       ระดับ    พอใช้ 
                 น้อยกว่า 8 คะแนน  ระดับ    ปรับปรุง   
9. กิจกรรมการเรียนรู้  



     9.1  ศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความหมายของสิทธิมนุษยชน พร้อมสรุปความหมายของสิทธิมนุษยชน 
9.2  ชมข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  อาเซียน และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และร่วมกัน

อภิปรายถึงสาเหตุ  ผลกระทบของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดท าแผนผังความคิดก้างปลาของ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 9.3  ศึกษาหาความสอดคล้องระหว่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 9.4  สืบค้นข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  อาเซียน และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก พร้อมทั้ง
วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 9.5  แบ่งกลุ่มน าเสนอแนวคิดการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลกบนพื้นฐานของ
การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 
 9.6  อภิปรายสรุปถึงความหมาย และความส าคัญของสิทธิมนุษยชนที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
สังคม ประเทศ อาเซียน และโลก 
 9.7  แบ่งกลุ่มจัดท าโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน และปฏิบัติตามแผนด าเนินงาน
ตามโครงการ และน าเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
10. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
          10.1  ใบความรู้เรื่อง สิทธิมนุษยชน 
 10.2   ข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  อาเซียน และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 
 10.3   ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 10.4   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แหล่งเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ  http://www.nhrc.or.th/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
กลุม่ที.่.........................ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น.............................................. 
สมาชิกภายในกลุ่ม     1 .............................................................  2........................................................... 
         3 ............................................................  4 ........................................................... 
                            5 ............................................................  6…………………………………………..……. 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมหรือผลงานชัดเจน   ถือว่า ดี  ให้ 4  คะแนน 
พฤติกรรมหรือผลงานค่อนข้างชัดเจน ถือว่า ปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
พฤติกรรมหรือผลงานไม่ค่อยชัดเจน ถือว่า พอใช้  ให้ 2  คะแนน 
พฤติกรรมหรือผลงานไม่ชัดเจน  ถือว่า ปรับปรุง ให้  1  คะแนน 
ระดับคุณภาพ       ผู้ประเมิน 
คะแนน  31 – 40     ดี     นักเรียน   เพ่ือน 
คะแนน  21-  30     ปานกลาง    คร ู  อ่ืน ๆ  ......... 
คะแนน   11- 20     พอใช้     
คะแนน   0-10        ปรับปรงุ                   ผลการประเมิน............................... 
                                                                                     ลงชื่อ................................ผู้ประเมิน 
 
 
 

ที ่ รายการพฤติกรรม 

คุณภาพการปฏิบัติ 
ดีมาก 

4 
ปานกลาง 

3 
พอใช้ 

2 
ปรับปรุง 

1 

1 มีการปรึกษากันก่อนท างานในคณะท างาน     

2 มีการแบ่งหน้าท่ีและท าตามหน้าท่ีทุกคน     
3 มีการปฏิบตัิงานตามขั้นตอน     
4 มีการให้ความช่วยเหลือ     
5 ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด     
6 ผลงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา     

7 ผลงานมีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์     
8 ผลงานแสดงถึงการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ สามารถให้

ค าแนะน าบุคคลอื่นได ้
    

9 การจัดวสัดุ อุปกรณ์ เรียบร้อยหลงัเลิกปฏิบัติงาน     
10 ทุกคนในกลุ่มมีบทบาทหน้าท่ีในการท างาน     



แบบประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
 

รายชื่อกลุ่ม 
การเขียน
โครงการ 

รูปแบบ
การ

น าเสนอ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ตรงต่อเวลา รวมคะแนน 
15 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                 
2                 
3                 

4                 
5                 

6                 
7                 
8                 
9                 

10                 

 
             ระดับคุณภาพ      ผู้ประเมิน 
             คะแนน  14 – 15     ดีมาก    นักเรียน   เพ่ือน 

คะแนน  11-  13      ดี     คร ู  อ่ืน ๆ  ......... 
             คะแนน   8- 10        พอใช้     
             คะแนน   0-7           ควรปรับปรุง      ผลการประเมิน............................... 

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



เกณฑ์การประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
  

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1.การเขียนโครงการ ถูกต้อง ครบถ้วน  

ตามหลักวิชาการ 
มีแหล่งอ้างอิง 

ถูกต้อง ครบถ้วน  
แต่ไมเ่ขียนตามหลักวิชาการ 

เขียนไม่ครบถ้วน และไม่
เขียนตามหลักวิชาการ 

2.รูปแบบการน าเสนอ ถูกต้องตามก าหนด 
มีภาพประกอบ 

ถูกต้องตามก าหนด 
ไม่มภีาพประกอบ 

ไม่ถูกต้อง 
 
 

3.แผนการด าเนินงาน การวางแผนเป็นล าดับ
ขั้นตอน และระบุ
รายละเอียดชัดเจน 
 

การวางแผนเป็นล าดับ
ขั้นตอน แต่ไมร่ะบุ
รายละเอียด 

การวางแผนขั้นตอนไม่
ชัดเจน  

4.ความคิดสร้างสรรค ์ กิจกรรมรณรงค์มีความ
หลากหลาย แปลกใหม ่

กิจกรรมรณรงค์มีความแปลก
ใหม ่

กิจกรรมรณรงค์ไม่มีความ
แปลกใหม ่

5. ตรงต่อเวลา ตามก าหนด เลยก าหนด 1 วัน เลยก าหนดเกิน 1 วัน 
 

 
ระดับคุณภาพ 

    คะแนน  14 – 15     ดีมาก     
    คะแนน  11-  13      ดี      

              คะแนน   8- 10        พอใช้     
              คะแนน   0-7           ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบประเมินการน าเสนอโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
 

รายชื่อกลุ่ม 
กลวิธีน าเสนอ เนื้อหา ภาษา เวลา รวม

คะแนน 
16 

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

1                  

2                  
3                  
4                  

5                  
6                  

7                  
8                  
9                  
10                  

 
 
 
ระดับคุณภาพ       ผู้ประเมิน 
คะแนน  14 – 16     ดีมาก     นักเรียน   เพ่ือน 
คะแนน  11-  13      ดี     คร ู  อ่ืน ๆ  ......... 
คะแนน   8- 10        พอใช้     
คะแนน   0-7           ควรปรับปรุง        ผลการประเมิน............................... 
                                                                                     ลงชื่อ................................ผู้ประเมิน



 

 

เกณฑ์การประเมินการน าเสนอโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1.  กลวิธีน าเสนอ 

1. มีการน าเข้าสู่เนื้อเรื่อง 
2. มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง 
3. เข้าใจและชวนให้ผู้ฟังติดตาม 
4. มีความมั่นใจในการน าเสนอ 

ขาดหรือไม่ชัดเจน 1 
ขั้นตอน 

ขาดหรือไม่
ชัดเจน 
 2 ขั้นตอน 

ขาดหรือไม่
ชัดเจน 3 
ขั้นตอน 

2. เนื้อหา 

1. มีการเรยีงล าดับเนื้อหา 
2. เนื้อหามีความต่อเนื่อง 
3. เนื้อหาสอดคล้อง 
4. เนื้อหามีสาระ ประโยชน์ 

ขาดหรือไม่ชัดเจน 
1 ขั้นตอน 

ขาดหรือไม่
ชัดเจน 
2 ขั้นตอน 

ขาดหรือไม่
ชัดเจน 3 
ขั้นตอน 

3. ภาษา 

1. ออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธ ี
2. ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 
3.ใช้ภาษาเหมาะสม 
4. มีการใช้ส านวนโวหาร 

ขาดหรือไม่ชัดเจน 
1 ขั้นตอน 

ขาดหรือไม่
ชัดเจน 
2 ขั้นตอน 

ขาดหรือไม่
ชัดเจน 3 
ขั้นตอน 

4. เวลา 

พูดจบเนื้อหาภายในเวลา 
ที่ก าหนด 

ใช้เวลามากหรือน้อย
จากท่ีก าหนดไม่เกิน 
2 นาที 

ใช้เวลามากหรือ
น้อยจากที่
ก าหนดไม่เกิน 3 
นาที 

ใช้เวลามากหรือ
น้อยจากที่
ก าหนดไม่เกิน 5 
นาที 

 
ระดับคุณภาพ  
คะแนน  14 – 16     ดีมาก      
คะแนน  11-  13      ดี 
คะแนน   8- 10        พอใช้     
คะแนน   0-7           ควรปรับปรุง 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ THEME 4 
รหัสวิชา  พ 32102   สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5          ภาคเรียนที่ 2     เวลา  4 ชั่วโมง 

1.  หน่วยการเรียนรู้ที่   4   เรื่อง    สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 ตัวช้ีวัด 

 พ 4.1 ม.4-6/3  ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค 
ผลการเรียนรู้อาเซียน 
 ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมที่มีผลต่อสุขภาพ 

3.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การบริโภคสินค้า  และผลิตภัณฑ์สุขภาพในปัจจุบัน  มีความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมากข้ึน  
ผู้บริโภคจึงควรรู้  สิทธิ  การป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ  และเรียกร้องสิทธิของตนได้อย่างถูกต้อง  อีกท้ังประชาชนทุก
คนควรให้ความสนใจการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันทั้งในระดับท้องถิ่น  ประเทศ  และภูมิภาคอาเซียน 

4.  สาระการเรียนรู ้
  4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  -   สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น/อาเซียน 
   -  ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมที่มีผลต่อสุขภาพ 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1  ความสามารถในการคิด 
  - มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ 
  -  มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ 
 5.2  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  - แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล 
  -  แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา 
 5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  - ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสัมพันธ์อันดี 
  -  มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม 



 

 

 5.4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  -  เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม 
  -  เลือกใช้ข้อมูลในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1  มีวินัย 
 6.2  ใฝ่เรียนรู้ 
 6.3  มุ่งม่ันในการท างาน  

7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 7.1  ชิ้นงาน/ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  7.1.1  รายงานกลุ่ม  
  7.1.2  ใบงานที่ 1  เรื่อง การเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
 7.2  ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
  7.2.1  ใบงานที ่2  เรื่อง สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 
  7.2.2  ทดสอบประจ าบทเรียน 

8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.1.1  ตรวจใบงานที่ 1  เรื่อง การเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้บริโภค 
  8.1.2  แบบประเมินผลงาน 
  8.1.3  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  8.1.4  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  8.1.5  แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
  8.1.6  แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
  8.1.7  สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 8.2  การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.2.1  ตรวจใบงานที่ 2  เรื่อง สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 
  8.2.2  ตรวจแบบทดสอบประจ าบทเรียน   

  9.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูแจ้งตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางและอาเซียน 
 2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม  ดังนี้ 
  -  ถ้านักเรียนบริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ   แล้วถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ  
นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร   



 

 

  -  นักเรียนเล่าประสบการณ์การถูกเอารัดเอาเปรียบในฐานะเป็นผู้บริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
จากประสบการณ์ตรง  หรือบุคคลในครอบครัว  หรือจากการพบเห็นตามสื่อต่าง ๆ   
 3. นักเรียนน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและผู้ให้บริการในปัจจุบัน  จากนั้นร่วม
สนทนาเก่ียวกับสิทธิของผู้บริโภค  และเหตุใดนักเรียนควรให้ความสนใจในเรื่อง สิทธิและความเท่าเทียมกันของ
ผู้บริโภค  

4. นักเรียนรว่มกันอภิปรายแสดงความคิดเหน็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผู้ขายสินค้าและบริการ  และได้รับความเท่าเทียมกันในด้านสุขภาพ 

5. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่มเท่าๆ กัน  โดยให้แต่ละกลุ่มจับฉลากหัวข้อสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี  1  เรื่อง  สิทธิของผู้บริโภคและสิทธิของผู้บริโภคในมาตรฐานสากล   
 กลุ่มท่ี  2  เรื่อง  สิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
 กลุ่มท่ี  3  เรื่อง  กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 กลุ่มท่ี  4  เรื่อง  ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตทางการเมืองและวัฒนธรรมที่มีผลต่อสุขภาพ  

ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 จากนั้น  นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่ได้รับและเลือกตัวแทนของกลุ่มเพ่ืออกมาน าเสนอผล
การศึกษาหน้าชั้นเรียน  โดยอาจแสดงสถานการณ์ท่ีเป็นบทบาทสมมุติ  หรือกรณีตัวอย่างอ่ืน ๆ พร้อมเสนอรายงาน
กลุ่ม 
 6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ วิเคราะห์  และซักถามตัวแทนกลุ่มที่น าเสนอผลงาน 
 7. นักเรียนเขียนบทความเก่ียวกับ “การเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้บริโภค”(ใบงานที่ 1  เรื่อง การเข้าถึงสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของผู้บริโภค) โดยนักเรียนตั้งชื่อเรื่องเอง   ส่งครูผู้สอน   นักเรียนและครูผู้สอนคัดเลือกบทความที่น่าสนใจ
อ่านให้นักเรียนฟังพร้อมน าไปจัดป้ายนิทรรศการในห้องเรียน 
 8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่อง สิทธิของผู้บริโภค และมีแนวทางการน าใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม 
 9. นักเรียนเขียนแผนผังความคิด สรุป วิเคราะห์  สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค(ใบงานที่ 2  เรื่อง สิทธิและ
การคุ้มครองผู้บริโภค)     
 10. ทดสอบประจ าบทเรียน 
10.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 10.1  หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
 10.2  สื่อสิ่งพิมพ์ 
 10.3  ห้องสมุดโรงเรียน 
 10.4  อินเทอร์เน็ต 
  
 



 

 

ใบงานที ่1   
เรื่อง  การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค 

 
ชื่อ .................................. นามสกุล.................................. ชัน้ ................เลขที่ ............... 
วันที่ ........ เดือน ................................... พ.ศ. .................. 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนบทความเกี่ยวกับ “การเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้บริโภค” 
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…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

... 



 

 

ใบงานที่ 2   
เรื่อง  สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
ชื่อ .................................. นามสกุล.................................. ชัน้ ................เลขที่ ............... 
วันที่ ........ เดือน ................................... พ.ศ. .................. 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนจัดท า “แผนผังความคิด สรุป วิเคราะห์  สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินผลงาน 
 

 ชื่อ-นามสกุล ……….………………………...…………………ชั้น ……………………………………หน่วยการเรียนรู้ที่ 
……………………..…กิจกรรม.......................................................................... 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้ประเมิน ขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน (ดูเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน) 

ประเด็นที่ประเมิน 

ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน ครู 

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

1. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด 
            

2. มีความถูกต้องสมบรูณ์และเป็นปัจจุบัน 
            

3. มีความคิดสร้างสรรค ์
            

4. มีความเป็นระเบียบ 
            

5. เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
            

รวม    

รวมทุกรายการ  
เฉลี่ย  

                ผู้ประเมิน.....................................................(ตนเอง) 
       ผู้ประเมิน.....................................................(เพ่ือน) 
       ผู้ประเมิน.....................................................(คร)ู 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 
1. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค ์
ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค ์
เป็นส่วนใหญ ่

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค ์
บางประเด็น 

ผลงานไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

2. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน 

เนื้อหาสาระของผลงาน
ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

เนื้อหาสาระของผลงาน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

เนื้อหาสาระของผลงาน
ถูกต้องเป็นบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงาน
ไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค ์

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์   
แปลกใหม่ และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคดิแปลก
ใหม่ แต่ยังไมเ่ป็นระบบ 

ผลงานมีความน่าสนใจ 
แต่ยังไมม่ีแนวคิดแปลก
ใหม ่

ผลงานไม่แสดงแนวคิด
ใหม ่

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก 
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ ่
มีความเป็นระเบยีบ 
แต่ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มี
ข้อบกพร่องบางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ ่
ไม่เป็นระเบยีบ  
และมีข้อบกพร่อง 

5. ผลงานเสร็จตาม 
    เวลาที่ก าหนด 

ส่งผลงานตามเวลา 
ที่ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 3-5 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 5 วันข้ึนไป 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 – 20 ดีมาก 
13 – 16 ด ี

9 – 12 ปานกลาง 
5 – 8 ปรับปรุง 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
 

ชื่อ-นามสกุล ……….………………………...…………………ชั้น …………………………………… 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………………..…กิจกรรม.......................................................................... 
 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง            
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น    
3 การท างานตามหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมาย    
4 ความมีน้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

                                                                                 รวม  

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

                                                                                   ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง 1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 12 - 15 ด ี  
 8 - 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 

 

 



 

 

มิแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี (ชื่อกลุ่ม) ..........................................................................................................  
สมาชิกในกลุ่ม  1. ............................................................ 2.  .............................................................. 

   3. ............................................................ 4. ............................................................... 
   5. ............................................................ 6. ............................................................... 
   7. ............................................................ 8. ............................................................... 

 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย    

4. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ    

5. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม    

รวม  

 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า     3  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง     2  คะแนน 
 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง     1  คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 

13 – 15 ด ี
8 – 12 ปานกลาง 

5 – 7 ปรับปรุง 

  
 
 
 



 

 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหาและเป็นปจัจุบัน    

3 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ท่ีได้จากการน าเสนอ    

5 วิธีการน าเสนอผลงาน    
                                                                                 รวม  

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

                                                                                   ............../.................../................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน   3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน    1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 – 15 ด ี  
 8 – 11 พอใช้  
 ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน  

สมรรถนะที่ประเมนิ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ความสามารถในการคิด    
1.1 มีความสามารถในการคดิวิเคราะห ์เพื่อการสรา้งองค์ความรู ้    
1.2 มีความสามารถในการคดิเป็นระบบ เพื่อการสร้างองค์ความรู ้    

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา    

2.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล    
2.2 แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา    
2.3 ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น    

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    
3.1 ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสมัพันธ์อันด ี    

3.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม    
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    

4.1 เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม    
4.2 เลือกใช้ข้อมูลในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม    

 

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

         ................/........................./................. 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ    3  คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง    2  คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    1  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. มีวินัย 

1.1 เข้าเรียนตรงเวลา    

1.2 แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ    

1.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้อง    

2. ใฝ่เรียนรู้ 

2.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ตา่งๆ    

2.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเปน็ระบบ    

2.3 สรุปความรูไ้ด้อยา่งมีเหตผุล    

3. มุ่งมั่นในการท างาน 
3.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย    

3.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค เพื่อให้งานส าเรจ็    

 
  ลงชื่อ ..........................................................  ผู้ประเมิน 
           ........................./........................./...................... 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ    3  คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง    2  คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    1  คะแนน 
 
 
 

 
 


