
แผนการจัดการเรียนรู้ 57 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  Month of the year                     เร่ือง Family 
ครูผู้สอน นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ    วันที่.......เดือน..................ปี..............                เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตฐานการเรียนรู้ 
         มาตรฐาน ต 3.1     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
2. ตัวชี้วัด 

อ 3.1 ม.1/1 นำเสนอแผนภูมิลำดับเครือญาติและเขียนข้อความบรรยายสมาชิกในครอบครัวของบุคคลผู้มี
ช่ือเสียงระดับโลกและในระดับอาเซียนท่ีได้จากการค้นคว้า รวบรวมและสรุปจากอินเทอร์เน็ต 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายขั้นตอนการเขียนแผนภูมิลำดับเครือญาติและเขียนข้อความบรรยายสมาชิกในครอบครัวได้ ( K ) 
2. เขียนแผนภูมิลำดับเครือญาติและเขียนข้อความบรรยายสมาชิกในครอบครัวได้ (P) 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน (A) 

4. สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิลำดับเครือญาติและเขียนข้อความบรรยายสมาชิกในครอบครัว 

5. สาระสำคัญ บูรณาการท้องถ่ิน “วัดดี ใกล้โรงเรียน” 
 ค้นคว้าประวัติบุคคลสำคัญของวัดดีใกล้โรงเรียน เช่น ประวัติเจ้าอาวาส 

 
6. การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

- ใช้วัสดุอย่างพอประมาณ 
และคุ้มค่าในการใบงาน 
- พอใจในผลงานของ

ตนเอง และยอมรับ
ความแตกต่างในผลงาน
ของผู้อื่น 
 

- ทำใบงานด้วยความคิด
รอบคอบ 

- รู้จักแก้ไขปัญหา 
- อธิบายสาเหตุของการเลือกทำ

ประวัติบุคคลสำคัญได้ 

- มีความศรัทธาต่อศาสนาของ
ตนเอง 

- เห็นถึงคุณค่าของศาสนสถาน
ในชุมชน 

- หวงแหนและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

บนพืน้ฐาน 2 เง่ือนไข 
 

เง่ือนไขความรู้  มีความรู้เรื่องบุคคลสำคัญ ในท้องถิ่นของตน 
 

เง่ือนไขคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มั่งมั่นในการทำงาน มีความอดทน 
 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสัมพันธ์ที่ดีท่ีเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 

 
 
 



 
 
 
7. สมรรถนะสำคัญ 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร (การตอบคำถาม/อภิปรายและนำเสนอหน้าช้ันเรียน) 
 2. ความสามารถในการคิด (การต้ังคำถาม/การเลือกใช้วัสดุ/การออกแบบช้ินงาน) 
 3. ความสารถในการแก้ไขปัญหา (การออกแบบและแก้ไขช้ินงานให้เหมาะสม) 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม) 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (การนำเสนอโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี/การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต) 
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต  
 2. รักความเป็นไทย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
9. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2. ใบงานเรื่องประวัติบุคคลสำคัญของวัดบางกุฎีทอง 
  
10. รูปแบบและเทคนิคท่ีใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

 - การเรียนรู้แบบ(การสอนแบบคน้พบความรู้ (Discovery)  

1. นำเข้าสู่บทเรียน 
 - ครูให้นักเรียนชูภาพครอบครัวของนักเรียนและของบุคคลผู้มีช่ือเสียงระดับโลกและในระดับอาเซียน 

ท่ีนักเรียนนำมาทำกิจกรรมในแผนการเรียนรู้นี้  
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 - ครูบอกนักเร ียนว ่าหน่วยการเร ียนร ู ้น ี ้น ักเร ียนต้องสามารถทำแผนภูม ิลำดับเค ร ือญาติ และเขียน 

ข้อความบรรยายสมาชิกในครอบครัวได้  อีกทั ้งสามารถนำเสนอลำดับแผนภูม ิเครือญาติและเขียน 
ข้อความบรรยายสมาชิกในครอบครัวของบุคคลผู ้มีชื ่อเสียงระดับโลกและในระดับอาเซ ียนที ่ได ้จาก  
การค้นคว้า รวบรวมและสรุปจากอินเทอร์เน็ต 

3. ตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิลำดับเครือญาติ 
 - ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิลำดับเครือญาติในหนังสือเรียน หน้า 43 แล้วให้นักเรียนบอกในส่ิงท่ีนักเรียน 

รู้เกี่ยวกับแผนภูมิลำดับเครือญาติ โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนดังนี ้
  - What do you know about family? 
 - ครูอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับแผนภูมิลำดับเครือญาติ (Family tree) ว่าเป็นแผนภูมิแสดงข้อมูลของบุคคล 

ในครอบครัวและเครือญาติ โดยข้อมูลจะเรียงลำดับจากด้านบนของแผนภูมิจะเป็นเครือญาติอาวุโส 
ไล่เรียงลำดับลงมาตามอายุจนถึงลำดับล่างสุดจะเป็นญาติผู้มีอายุน้อยท่ีสุดของในครอบครัว 

 - ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติ grandfather, grandmother, father, mother, 
brother, sister, me เป็นต้น  

 - ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกตำแหน่งของคำศัพท์ดังกล่าวว่าควรจะอยู่ตรงไหนของแผนภูมิในภาพ 
4. เขียนข้อความบรรยายสมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
 - ครูอ่านออกเสียงคำส่ังกิจกรรม World Link ในหนังสือเรียน หน้า 43 พร้อมท้ังอธิบายวิธีการทำกิจกรรม 



 - ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนข้อความบรรยายสมาชิกในครอบครัวตรงตำแหน่งใต้ภาพท่ีนักเรียนได้เตรียมมาจาก
บ้าน ซึ่งอาจมีข้อมูลช่ือ นามสกุล ลำดับญาติ อายุ และอาชีพ เป็นต้น 

 
 
5. จัดทำแผนภูมิลำดับเครือญาติ 
 - ครูให้นักเรียนนำภาพที ่เข ียนข้อความบรรยายเสร ็จเรียบร ้อยแล้วมาจัดทำแผนภูม ิลำดับเครือญาติ  

ลงในกระดาษ 
6. พูดนำเสนอข้อมูล 
 - ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
7. ประเมินการทำแผนภูมิเครือญาติ และการเขียนบรรยาย 
- ครูประเมินการทำแผนภูมิลำดับเครือญาติและการเขียนบรรยายสมาชิกในครอบครัวจากการทำกิจกรรม World Link 

ในหน ั งส ื อ เ ร ี ยน  หน ้ า  43  โดยใช ้ เกณฑ ์การประ เม ินการนำ เสนอ และ ใช ้ เกณฑ ์ผ ่ านระ ดับ 
พอใช้ 

8. เขียนบรรยายข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของผู้มีช่ือเสียง 
 - ครูให้นักเรียนจัดทำแผนภูมิลำดับเครือญาติและข้อความบรรยายสมาชิกในครอบครัวของบุคคลผู ้มี  

ชื ่อเสียงระดับโลกและในระดับอาเซียนที ่ได้จากการค้นคว้า รวบรวมและสรุปจากอินเทอร์เน็ต แล้ว  
นำเสนอข้อมูลหน้าชั ้นเรียนและนำผลงานติดที ่ป้ายนิเทศของห้องเรียนเพื่อให้เพื ่อนได้ชมผลงานของ 
กันและกัน 

9. ประเมินการนำเสนอแผนภูมิลำดับเครือญาติและข้อเขียนบรรยาย 
 - ครูประเมินการนำเสนอแผนภูมิลำดับเครือญาติและการเขียนบรรยายสมาชิกในครอบครัวของบุคคล 

ผู ้ม ีช ื ่อเสียงระดับโลกและในระดับอาเซียนที ่ได ้จากการค้นคว้า รวบรวม และสรุปจากอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินการเขียน และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อครูผู้สอน   นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ           รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่     6      ชื่อหน่วย          Month of the year                                       

เรื่อง       Family                                                           เวลา.........1...........ชั่วโมง 
 

บันทึกหลังการสอน 
 
1.  ผลการจัดการเรียนการสอน 
     ด้านความรู้…………………………………………………………………………………………………………...……………………... 
     …………………………………….........………………………………………………………………………...…………………………... 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ด้านทักษะกระบวนการ………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………..........……………………………………………………………………………………….. 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์...................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................ 
 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           

       ลงช่ือ................................................ 
         ( นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ ) 

                        ครูผู้สอน 
          .........../......................./................. 
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    

ลงช่ือ.................................................. 
         (นางธรรมสรณ์ บัวสาย)  

                      ผู้อำนวยการโรงเรียน 



 
ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................ชั้น....................เลขที่ ...................... 

ใบงาน 
เรื่อง ประวัติบุคคลสำคัญ 

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
คำช้ีแจง จงค้นคว้าประวัติบุคคลสำคัญของวัดบางกุฎีทอง แล้วแปลคำศัพท์ภาษาไทยท่ีให้เป็นภาษาอังกฤษ 

 
ประวัติบุคคลสำคัญของวัดบางกุฎีทอง ภาษาไทย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตอบเปน็ภาษาอังกฤษ 

1. Name: ………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Age: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

3. Position: ....……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Name of the temple: ..…………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Working period: ………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ - นามสกุล ..........................................................................................ชั้น..........................เลขที่.................... 

ประวัติบุคคลสำคัญของวัดบางกุฎีทอง 
จงอธิบายการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณากับกิจกรรมท่ีนักเรียนทำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                พอประมาณ 

 
 
 
 

   
              มีเหตุผล              มภีูมิคุ้มกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม 

มิติด้านวัตถุ มิติด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านสิ่งแวดล้อม 



แบบประเมินใบงาน เรื่อง ประวัติบุคคลสำคัญของวัดบางกุฎีทอง 
คำชี้แจง ให้ผู้สอนตรวจใบงานของนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ใส่คะแนน 1 หรือ 0 ลงในช่องรายการ
ประเมินแต่ละข้อ รวมคะแนน สรุปผลการประเมิน 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล รายการประเมิน (ข้อ) รวมคะแนน 

(5 คะแนน) 
สรุป 

1 2 3 4 5 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชายอัครวินท์  ฝ่ายกลาง         
2 เด็กชายวิรัลพัชร  จิตต้ัง         
3 เด็กชายเกริกไกรวัลย์  เอ่ียมท้วม         
4 เด็กชายจิตรนาถ   เอ่ียมท้วม         
5 เด็กชายจักรพงศ์   บุญยงค์         
6 เด็กชายพงศธร   สุขมั่น         
7 เด็กชายยศกร หวังพลายเจริญสุข         
8 เด็กชายนพพล   ยินดีใน         
9 เด็กชายจิตรเทพ   สุขสำราญ         
10 เด็กชายจิรายุ   รัตนมงคล         
11 เด็กชายเทียนชัย   ศรีรักษ์         
12 เด็กชายปราโมทย์   กลิ่นจันทร์         
13 เด็กชายศิริบูรพา   คูณศิร ิ         
14 เด็กชายอัครชัย   น้ำทิพย์         
15 เด็กชายอัยการ   ขวัญมงคล         
16 เด็กชายอิทธิมนต์   บางหลวง         
17 เด็กชายธนชัย ฝ่ายช้า         
18 เด็กหญิงของขวัญ  จำปาคำ         
19 เด็กหญิงโสภิตา  เบือกขุนทด         
20 เด็กหญิงพิมพิดา  องอาจ         
21 เด็กหญิงกรรณิการ์   แซ่โป่ว         
22 เด็กหญิงชลธิชา   บานเย็น         
23 เด็กหญิงนาตาชา   ภูมิรัตน์         
24 เด็กหญิงเบญจรัตน์   ทองใบ         
25 เด็กหญิงปารีณา   ปั้นพุ่มโพธิ์         
26 เด็กหญิงอรัญญา   กำหนดนับ         
27 เด็กชายปณต  กลขุนทด         
28 เด็กชายปฎิภาณ  เชษฐา         
29 เด็กชายอนาวิน  กระจ่างศรี         
30 เด็กหญิงสายน้ำ  เหมกระโทก         

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

               ( นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธนกรศุภเลิศ )                                                 
                  

         ............./......................./................ 
 เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ (ข้อ 1 – 5 ) 
     เขียนได้ถูกต้อง   ให้      1     คะแนน 
     เขียนไม่ถูกต้อง      ให้      0     คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 – 5 คะแนน ผ่าน 
ตำกว่า 3 คะแนน ไม่ผ่าน 



แบบประเมินใบงาน เรื่อง ประวัติบุคคลสำคัญของวัดบางกุฎีทอง 
คำชี้แจง ให้ผู้สอนตรวจใบงานของนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ใส่คะแนน 1 หรือ 0 ลงในช่องรายการ
ประเมินแต่ละข้อ รวมคะแนน สรุปผลการประเมิน 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล รายการประเมิน (ข้อ) รวมคะแนน 

(5 คะแนน) 
สรุป 

1 2 3 4 5 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เด็กชายธณภัทร  ส่งเสริม         
2 เด็กชายเดชาวัตร  โมฆา         
3 เด็กชายปรัชญา  กาญกล้า         
4 เด็กชายภาณุพงศ์  น้อยเชียงราก         
5 เด็กชายชัยวัฒน์  ชื่นเพียร         
6 เด็กชายชินดนัย ฆ้องชัย         
7 เด็กชายสหพัฒน์  เปรมเดช         
8 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  มีสมบูรณ์         
9 เด็กชายชาคริต  ยิงรัมย์         
10 เด็กชายบุญยกร มาต๊ะพาน         
11 เด็กชายพีรภัทร  โสภา         
12 เด็กชายภานุพงศ์  แสนวันดี         
13 เด็กชายวรวุธ  ประสงค ์         
14 เด็กชายสรวิศ  บรรเทิงจิตร         
15 เด็กชายสุรชาติ  บัวปลี         
16 เด็กชายอภิรักษ์  อินทชาติ         
17 เด็กหญิงปานชนก  มาจุ่ม         
18 เด็กหญิงพรฤดี  ขันแก้ว         
19 เด็กหญิงปัทมพร  สาริกา         
20 เด็กหญิงจันทรวิมล  พุทธโต         
21 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  แผลงนอก         
22 เด็กหญิงณัฐณิชา  เบ็ญพาด         
23 เด็กหญิงพิมพ์กานต์  แพงวงษ์         
24 เด็กหญิงสุนิสา  บัวแก้ว         
25 เด็กหญิงอรัญญา  ระยะน้อย         
26 เด็กชายฤทธิพร  บัวทอง         
27 เด็กชายสุรศักด์ิ เหลาเป         

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

               ( นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธนกรศุภเลิศ )                                                 
                  

         ............./......................./................ 
 เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ (ข้อ 1 – 5 ) 
     เขียนได้ถูกต้อง   ให้      1     คะแนน 
     เขียนไม่ถูกต้อง      ให้      0     คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 – 5 คะแนน ผ่าน 
ตำกว่า 3 คะแนน ไม่ผ่าน 

 



แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน เรื่องประวัติบุคคลสำคัญ 

คำชี้แจง ให้ผู้สอนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในช่องว่างในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง 
3 ห่วง และบนพ้ืนฐาน 2 เงื่อนไข ใส่คะแนน 1 – 3 จากเกณฑ์ประเมินที่ได้จาก Rubic 
 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล เศรษฐกิจพอเพียง 3 

ห่วง 
บนพ้ืนฐาน 
2 เงื่อนไข 

รวมคะแนน 
(15คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1 2 3 1 2 
1 เด็กชายอัครวินท์  ฝ่ายกลาง        
2 เด็กชายวิรัลพัชร  จิตต้ัง        
3 เด็กชายเกริกไกรวัลย์  เอ่ียมท้วม        
4 เด็กชายจิตรนาถ   เอ่ียมท้วม        
5 เด็กชายจักรพงศ์   บุญยงค ์        
6 เด็กชายพงศธร   สุขมั่น        
7 เด็กชายยศกร หวังพลายเจริญสุข        
8 เด็กชายนพพล   ยินดีใน        
9 เด็กชายจิตรเทพ   สุขสำราญ        
10 เด็กชายจิรายุ   รัตนมงคล        
11 เด็กชายเทียนชัย   ศรีรักษ ์        
12 เด็กชายปราโมทย์   กลิ่นจันทร์        
13 เด็กชายศิริบูรพา   คูณศริ ิ        
14 เด็กชายอัครชัย   น้ำทิพย์        
15 เด็กชายอัยการ   ขวัญมงคล        
16 เด็กชายอิทธิมนต์   บางหลวง        
17 เด็กชายธนชัย ฝ่ายช้า        
18 เด็กหญิงของขวัญ  จำปาคำ        
19 เด็กหญิงโสภิตา  เบือกขุนทด        
20 เด็กหญิงพิมพิดา  องอาจ        
21 เด็กหญิงกรรณิการ์   แซ่โป่ว        
22 เด็กหญิงชลธิชา   บานเย็น        
23 เด็กหญิงนาตาชา   ภูมิรัตน์        
24 เด็กหญิงเบญจรัตน์   ทองใบ        
25 เด็กหญิงปารีณา   ปั้นพุ่มโพธ์ิ        
26 เด็กหญิงอรัญญา   กำหนดนับ        
27 เด็กชายปณต  กลขุนทด        
28 เด็กชายปฎิภาณ  เชษฐา        
29 เด็กชายอนาวิน  กระจ่างศร ี        
30 เด็กหญิงสายน้ำ  เหมกระโทก        

 
       ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน 
               ( นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ )                                                 
                  
                       ............./......................./................ 



แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน เรื่องประวัติบุคคลสำคัญ 

คำชี้แจง ให้ผู้สอนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในช่องว่างในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง 
3 ห่วง และบนพ้ืนฐาน 2 เงื่อนไข ใส่คะแนน 1 – 3 จากเกณฑ์ประเมินที่ได้จาก Rubic 
 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล เศรษฐกิจพอเพียง 3 

ห่วง 
บนพ้ืนฐาน 
2 เงื่อนไข 

รวมคะแนน 
(15คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1 2 3 1 2 
1 เด็กชายธณภัทร  ส่งเสริม        
2 เด็กชายเดชาวัตร  โมฆา        
3 เด็กชายปรัชญา  กาญกลา้        
4 เด็กชายภาณุพงศ์  น้อยเชียงราก        
5 เด็กชายชัยวัฒน์  ชืน่เพียร        
6 เด็กชายชินดนัย ฆ้องชัย        
7 เด็กชายสหพัฒน์  เปรมเดช        
8 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  มีสมบูรณ์        
9 เด็กชายชาคริต  ยิงรัมย์        
10 เด็กชายบุญยกร มาต๊ะพาน        
11 เด็กชายพีรภัทร  โสภา        
12 เด็กชายภานพุงศ์  แสนวันดี        
13 เด็กชายวรวุธ  ประสงค์        
14 เด็กชายสรวิศ  บรรเทิงจิตร        
15 เด็กชายสุรชาติ  บัวปล ี        
16 เด็กชายอภิรักษ์  อินทชาติ        
17 เด็กหญิงปานชนก  มาจุ่ม        
18 เด็กหญิงพรฤดี  ขันแก้ว        
19 เด็กหญิงปัทมพร  สาริกา        
20 เด็กหญิงจันทรวิมล  พุทธโต        
21 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  แผลงนอก        
22 เด็กหญิงณัฐณิชา  เบ็ญพาด        
23 เด็กหญิงพิมพ์กานต์  แพงวงษ ์        
24 เด็กหญิงสุนิสา  บัวแก้ว        
25 เด็กหญิงอรัญญา  ระยะน้อย        
26 เด็กชายฤทธิพร  บัวทอง        
27 เด็กชายสุรศักด์ิ เหลาเป        

 
       ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน 
               ( นางสาวจุฬาลักษณ์  ธนกรศุภเลิศ )                                                 
                  
                       ............./......................./................ 
 



เกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รายการประเมิน คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
ห่วงที่ 1 ความพอเพียง อธิบายความพอเพียง 

 ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 
อธิบายความพอเพียง 

 2 ข้อ 
อธิบายความพอเพียง 

ได้ 1 ข้อ 

ห่วงที่ 2 ความมีเหตุผล อธิบายความมีเหตุผล 
ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายความมีเหตุผล 
ได้ 2 ข้อ 

อธิบายความมีเหตุผล 
ได้ 1 ข้อ 

ห่วงที่ 3 มีภูมิคุ้มกัน อธิบายการมีภูมิคุ้มกัน 
ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายการมีภูมิคุ้มกัน 
ได้ 2 ข้อ 

อธิบายการมีภูมิคุ้มกัน 
ได้ 1 ข้อ 

เง่ือนไขที่ 1 ความรู้ อธิบายความรู้ท่ีต้องใช้
ในการจัดทำช้ินงานได้

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

อธิบายความรู้ท่ีต้องใช้
ในการจัดทำช้ินงานได้ 

อธิบายความรู้ท่ีต้องใช้
ในการจัดทำช้ินงานได้

เล็กน้อย 
เง่ือนไขที่ 2 คุณธรรม อธิบายคุณธรรมท่ีต้องมี

ในการจัดทำช้ินงานได้
อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายคุณธรรมท่ีต้องมี
ในการจัดทำช้ินงานได้ 

2 ข้อ 

อธิบายคุณธรรมท่ีต้องมี
ในการจัดทำช้ินงานได้ 

1 ข้อ 
 
 เกณฑ์การจัดสินคุณภาพ ช่วงคะแนน   12 – 15  ระดับคุณภาพ   ดี 
                                8 – 11  ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
             ต่ำกว่า   8  ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง 
 

แบบประเมินผลงานประวัติบุคคลสำคัญของวัดบางกุฎีทอง 
คำช้ีแจง ให้ผู้สอนตรวจสอบข้อมูลท่ีนักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของวัดบางกุฎีทอง ใส่เครื่องหมาย / ลงใน
ช่องระดับคุณภาพ จากนั้นรวมคะแนน 
 
สมาชิกในกลุ่ม 

1. ช่ือ - นามสกุล .............................................................ช้ัน................. เลขท่ี .............. 
2. ช่ือ - นามสกุล .............................................................ช้ัน................. เลขท่ี .............. 
3. ช่ือ - นามสกุล .............................................................ช้ัน................. เลขท่ี .............. 
4. ช่ือ - นามสกุล .............................................................ช้ัน................. เลขท่ี .............. 

 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

1 ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา    
2 ด้านความถูกต้องของภาษาอังกฤษ    
6 กำหนดเวลาส่งงาน    

รวม  
                                                ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 

                                                                        (                                    ) 
                                                               .      ............/...................../................ 



 
เกณฑ์การประเมินผลงานแบบจำลองอาคารภายในวัดบางกุฎีทอง 

รายการประเมิน คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา เนื้อหามีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 

เนื้อหามีความถูกต้อง เนื้อหาไม่ถูกต้อง 

ด้านความถูกต้องของ
ภาษาอังกฤษ 

มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ เป็นส่วน

ใหญ่ 

มีความถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย 

กำหนดเวลาส่งงาน สร้างช้ินงานภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
มีความเรียบร้อย 

สร้างช้ินงานภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
แต่ยังไม่เรียบร้อย 

สร้างช้ินงานไม่เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ี

กำหนด 
 
 เกณฑ์การจัดสินคุณภาพ ช่วงคะแนน   7 – 9  ระดับคุณภาพ   ดี 
              4 – 6  ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
     ต่ำกว่า   4  ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง 
 
 

 



 


