
แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  เร่ือง การรวบรวมข้อมูล 
ครูผู้สอน นางสาวอติกานต์  ติงชาติ วันที.่........... เดือน........................... ป.ี..............      เวลา  2  ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ 4 เทคโนโลยี 
 ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
2. ตัวชี้วัด 

ม.3/2 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลได้เหมาะสมกับประเภทข้อมูลได้ (K) 
2. ลงมือปฏิบัติรวบรวมข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (P)            
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน (A) 

4. สาระการเรียนรู้ 
1. การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

 2. การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
5. สาระสำคัญ บูรณาการท้องถ่ิน “วัดดี ใกล้โรงเรียน” 

การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนท่ีสำคัญท่ีสุดของการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ดังนั้นควรมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะและประเภทของข้อมูล ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูล เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับงานของตน  หากพิจารณาถึงประเภทของข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ตามแหล่งที่มาของ
ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 

วัดบางกุฎีทอง เป็นวัดมอญเล็กๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีพระพรหมองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ถูกสร้างขึ้นโดย 
พระครูปทุมวรกิจ (หลวงพ่อชำนาญ) เจ้าอาวาสวัด เป็นองค์ท้าวมหาพรหมองค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและท่ีสุดใน
โลก กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 6.8 เมตร ประดิษฐานในวิหารแก้วจัตุรมุข องค์พระพรหมมีโครงสร้างเหล็ก ก่อ
อิฐ ปั้นปูน โดยใช้ปูนตำจากเพชรบุรี ประดับกระจก ติดแก้วสี และเพชรสวารอฟสกี มากกว่า 100 ,000 เม็ด ด้วย
ฝีมือช่างจากเพชรบุรี การสร้างพระพรหมองค์ใหญ่เพื่อประโยชน์กับพระพุทธศาสนา ในแต่ละวันจะมีประชาชนมา
กราบไหว้พระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองตลอดท้ังวัน  

บูรณาการท้องถิ่น โดยการศึกษา สำรวจและรวบรวมข้อมูล เกี ่ยวกับวัดบางกุฎีทอง เช่น พรรณไม้ , 
ประวัติของวัดบางกุฎีทอง , ความคิดเห็นท่ีมีต่อวัด เป็นต้น 

 



  
 

  
 

ภาพบริเวณวัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี 
อ้างอิง : edtguide , วัดบางกุฎีทอง ปทุมธานี , (11 มิ.ย. 2551) เข้าถึงได้จาก 

https://www.edtguide.com/travel/89648/wat-bang-kudee-thong 
 

6. การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

1. กำหนดหน้าท่ีของสมาชิกภายใน
กลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถ
ของสมาชิก 
2. กำหนดขอบข่ายการทำงานได้
เหมาะสมกับเวลาท่ีกำหนดและ
จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 
3. เลือกใช้วัสุดอุปกรณ์ในการเรียนรู้
และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า 
4. ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 

1. มีการวิเคราะห์หาเหตุผล เพื่อ
แก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรม
อย่างมีสติ รอบคอบ ถูกต้อง
เหมาะสม 
2. อธิบายข้ันตอนของการรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

1. วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
ชัดเจน และปฏิบัติได้จริง 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือให้พร้อมก่อนการ
ปฏิบัติงาน 
3. เห็นคุณค่าของศาสนสถานใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น หวงแหนและ
สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 
4. กรณีสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทย ใช้คำพูดอย่าง



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

สุภาพและช้ีแจงวัตถุประสงค์การ
รวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 

บนพืน้ฐาน 2 เง่ือนไข 
เง่ือนไขความรู้ การรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  

เง่ือนไขคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มั่งมั่นในการทำงาน มีความอดทน 
 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสัมพันธ์ที่ดีท่ีเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

 
      หลักพอเพียง 
  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ (K) 
 
 

- มีความรู้ใน
ลักษณะและ
ประเภทของการ
รวบรวมข้อมูล 

- มีความรู้ในการ
ทำงานเป็นกลุ่ม 
- มีความรู้ในการ
ปฏิบัติตนเมื่อต้อง
ไปศึกษาในแหล่ง
เรียนรู้ภายในชุมชน
หรือท้องถิ่น 

- มีความรู้ในการใช้
เครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- มีความรู้เกี่ยวกับศา
สนสถานในชุมชน
หรือท้องถิ่น 

ทักษะ (P) 
 
 

- เลือกวิธีการ
รวบรวมข้อมูลใน
การปฏิบัติกิจกรรม
ท่ีกำหนดไว้ได้อย่าง
เหมาะสม 

- มีทักษะในการหา
ข้อมูลและ
ปฏิสัมพันธ์กับ
ชุมชนหรือท้องถิ่น 

- ใช้เครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- มีทักษะในการ
สืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลจากชุมชนหรือ
ท้องถิ่นโดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่าง
ปลอดภัย 

ค่านิยม (A) 
 
 

- เห็นความสำคัญ
ของการใช้อุปกรณ์
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

- ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
การอยู่ร่วมกันตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- มีจิตสาธารณะ 

- มีจิตสำนึกในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม  

- เห็นคุณค่าของศา
สนสถานในชุมชน
หรือท้องถิ่น หวงแหน
และสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม 
 

 
7. สมรรถนะสำคัญ 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร (การตอบคำถาม/อภิปรายและนำเสนอหน้าช้ันเรียน) 
 2. ความสามารถในการคิด (การต้ังคำถาม/ทักษะการคิดวิเคราะห์) 



 3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (การสังเกต/การออกแบบและแก้ไขช้ินงานให้เหมาะสม) 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม) 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (การนำเสนอโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี/การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต) 
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต  
 2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
9. สื่อแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง การจัดการข้อมูลเเละสารสนเทศ 

 2. ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดบางกุฎีทอง 
 3. Power point เรื่อง การจัดการข้อมูลเเละสารสนเทศ 

4. เว็บไซต์ท่ีเกีย่วข้อง 
- วัดบางกุฎีทอง ปทุมธานี www.edtguide.com/travel/89648/wat-bang-kudee-thong 
- วัดบางกุฎีทอง www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/80498 

10. รูปแบบการสอน/เทคนิคการสอน 
1. รูปแบบการสอน 5 STEPs 
2. วิธีการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process–Based Instruction) 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้  (5 STEPs) 
 ชั่วโมงที่ 1 
1. ข้ันท่ี 1 เสนอสิ่งเร้าและระบุคำถาม (Stimulating and Key Question) เวลา 10 นาที 
 1.1 ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
เพื่อวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม 

1.2 ครูสุ่มถามนักเรียน 4-5 คน ว่าถ้าต้องการทำรายงานนักเรียนจะมีวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างไร 
(แนวคำตอบ : เสิร์ชอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด อ่านหนังสือ) 
1.3 ครูสอบถามนักเรียนว่าถ้าเราพิจารณาข้อมูลตามแหล่งท่ีมาของข้อมูล สามารถแบ่งข้อมูลได้กี่ประเภท 

อะไรบ้าง (นักเรียนได้เรียนเรื่อง การจัดการข้อมูลและสารสนเทศในระดับช้ันม.1) 
(แนวคำตอบ : 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยข้อมูลแต่ละประเภทมีลักษณะต่างกัน 

การรวบรวมข้อมูลจึงต่างกัน การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ สามารถทำได้ดังนี้ การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การใช้แบบสอบถาม และการสังเกต) 

1.4 ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของวัดบางกุฎีทอง เช่น วิธีการเดินทาง ประวัติความเป็นมา
ของวัด จำนวนพระสงฆ์ หรือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวัด เป็นต้น 

 



2. ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ (Searching and Analyzing) เวลา 20 นาที 
   2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน ให้แต่ละกลุ่มเสนอความคิดเห็น จากนั้นเขียนประเด็นหรือ

หัวข้อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดบางกุฎีทองท่ีต้องการศึกษาและมีความน่าสนใจ 

  2.2 ระหว่างท่ีนักเรียนทำกิจกรรม ครูคอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และกระตุ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการคิด

และสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง 

3. ข้ันท่ี 3 อธิบายและสร้างความรู้ (Discussing and constructing) 60 นาที 

3.1 นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มอภิปรายและทำงานตามใบงาน เรื่อง การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดบาง
กุฎีทอง โดยแสวงหาคำตอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และลงมือปฏิบัติจริง  

3.2 ในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ครูคอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และกระตุ้น เพื่อให้นักเรียนเกิด
การคิดและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

 
ชั่วโมงที่ 2 

4. ขั้นท่ี 4 สื่อสารและสะท้อนคิด (Communicating and Reflecting) 20 นาที 
4.1 แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของกลุ่ม โดยก่อนนำเสนอผลงานให้กลุ่มแจ้งว่า กลุ่มมีสมาชิกคนใดบ้างและ

ใครทำหน้าท่ีใดในกลุ่ม จากนั้นนำเสนอผลงาน พร้อมเปิดให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นผลงานท่ีแต่ละ
กลุ่มนำเสนอ 

4.2 ครูสอบถามนักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานครั้งนี้ มีอะไรที่เป็นจุดเด่น หรือ
ข้อบกพร่อง และจะแก้ไขข้อบกพร่องในครั้งต่อไปได้อย่างไร  

4.3 ให้นักเรียนอธิบายการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณากับกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติ
จริงตามความคิดเห็นของนักเรียน 

5. ข้ันท่ี 5 ประยุกต์และตอบแทนสังคม (Applying and Serving) 10 นาที 
5.1 รวบรวมผลงานการนำเสนอของนักเรียน แล้วนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ

บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
5.2 ครูเชื่อมโยงความรู้และสอดแทรกคุณธรรม การเห็นคุณค่าของศาสนสถานในชุมชนหรือท้องถิ่น หวง

แหนและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 
5.3 ครูตรวจสอบความถูกต้องและวัดผล ประเมินผล จากกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ 

  5.3.1 ประเมินความรู้จากการนำเสนอผลงานของนักเรียน 
  5.3.2 ประเมินทักษะในการทำกิจกรรมด้วยแบบประเมินผลงานจากกิจกรรม 
  5.3.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 



สิ่งที่ประเมิน วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1. ความรู้ 
เลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลได้
เหมาะสมกับประเภทข้อมูลได้ 
(K) 

1. การตรวจใบงาน 1. แบบประเมินใบงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

2. ทักษะ / กระบวนการ 
ลงมือปฏิบัติรวบรวมข้อมูลได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ (P)            

1. การสังเกต 1. แบบประเมนิผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน (A) 

1. การสังเกต 1. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
การประเมินใบงาน 
 

ประเด็นในการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1. การเลือกวิธีการ
รวบรวมข้อมูล 

สามารถเลือกวิธีการ
รวบรวมข้อมูลให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การใช้งาน และเหมาะกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

สามารถเลือกวิธีการ
รวบรวมข้อมูลให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การใช้งาน และเหมาะกับ
กลุ่มเป็นส่วนใหญ่ 

สามารถเลือกวิธีการ
รวบรวมข้อมูลให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การใช้งาน และเหมาะกับ
กลุ่มตัวอย่างเพียง
บางส่วน 

2. เหตุผลการเลือกวิธี
รวบรวมข้อมูล 

สามารถบอกเหตุของการ
เลือกวิธีรวบรวมข้อมูลได้
สมเหตุสมผล  

สามารถบอกเหตุของการ
เลือกวิธีรวบรวมข้อมูลได้
สมเหตุสมผลเป็นส่วน
ใหญ่ 

สามารถบอกเหตุของการ
เลือกวิธีรวบรวมข้อมูลได้
สมเหตุสมผลเพียง
บางส่วน 

3. ความสำคัญของวิธีการ
รวบรวมข้อมูล 

อธิบายวิธีการรวบรวม
ข้อมูลว่ามีประโยชน์กับ
การรวบรวมข้อมูลท่ี
ต้องการได้ชัดเจน  

อธิบายวิธีการรวบรวม
ข้อมูลว่ามีประโยชน์กับ
การรวบรวมข้อมูลท่ี
ต้องการได้ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

อธิบายวิธีการรวบรวม
ข้อมูลว่ามีประโยชน์กับ
การรวบรวมข้อมูลท่ี
ต้องการได้เพียงบางส่วน 

 



เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

น้อยกว่า 5 ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อครูผู้สอน            นางสาวอติกานต์  ติงชาติ           รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยการเรียนรู้ที่     1      ชื่อหน่วย          การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 

เรื่อง       การรวบรวมข้อมูล เวลา  2  ช่ัวโมง 
 

บันทึกหลังการสอน 
 

1.  ผลการจัดการเรียนการสอน 
     ด้านความรู้…………………………………………………………………………………………………………...…………………….... 
     …………………………………….........………………………………………………………………………...………………………….... 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ด้านทักษะกระบวนการ…………………………………………………………………………………………………………………... 
     …………………………………………………..........……………………………………………………………………………………….... 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์...................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
 

2.  ปัญหาและอุปสรรค 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

3.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
           

       ลงช่ือ..................................................... 
                 ( นางสาวอติกานต์  ติงชาติ ) 

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

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

                      ผู้อำนวยการโรงเรียน 



ใบงานที่ 1.1 
เร่ือง การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับวัดบางกุฎีทอง 

 
 ชื่อสมาชิก  1 …………………………………………………………… 4…………………………………………………………………  
      2 …………………………………………………………… 5………………………………………………………………… 

3 …………………………………………………………… 6………………………………………………………………… 
 
ตัวชี้วัด ม.3/2 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
คำช้ีแจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดบางกุฎีทองตามท่ีนักเรียนสนใจ โดยระบุวัตถุประสงค์ใน
การรวบรวมข้อมูล และวิธีการรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
 
ชื่อข้อมูล : …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
วัตถุประสงค์ : …………………………………………………………………………………………………………………………..……………... 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
วิธีการรวบรวมข้อมูล : ……………………………………………………………….………………………………………..…………………… 
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง : ………………….………………………………………………….………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 



การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับวัดบางกุฎีทอง 
อธิบายการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณากับกิจกรรมท่ีนักเรียนทำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            พอประมาณ 
 
 
 
 
   
                     มีเหตุผล               มีภูมิคุ้มกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิติด้านวัตถุ มิติด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

   

 

เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม 



แบบประเมินใบงาน เร่ือง การรวบรวมข้อมูล 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน ตรวจใบงานของนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ลงใน
ช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ที่ 
ช่ือ-สกุล 

ของผู้รับการ 
ประเมิน 

การเลือก
วิธีการรวบรวม

ข้อมูล 

เหตุผลการ
เลือกวิธี

รวบรวมข้อมูล 

ความสำคัญ
ของวิธีการ

รวบรวมข้อมูล 

รวม  
คะแนน 

(9 คะแนน) 

 
ระดับ

คุณภาพ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 เด็กชายนันทกร  ธรรมศิริ            
2 เด็กชายชินวัตร  อยู่เงิน            
3 เด็กชายสิทธิพล  กลขุนทด            
4 เด็กชายระพีภัทร  ศรีแก้ว            
5 เด็กชายยศวิน  พัดบุญ            
6 เด็กชายชนวีร์  เอมชะอุ่ม            
7 เด็กชายอชิตะ  เรืองศรี            
8 เด็กชายธาราดล  ช่ืนนอก            
9 เด็กชายดนุพล  มาตรชมพู            
10 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนวันดี            
11 เด็กชายนที  ปั้นพุ่มโพธิ์            
12 เด็กชายสุวิชัย  ทองเนียม            
13 เด็กชายธรรมรัตน์  กระแสโสม            
14 เด็กชายพรต  ชลเทพ            
15 เด็กชายพีรพัฒน์  วาสนา            
16 เด็กชายนัฐพล  ชูทรัพย์            
17 เด็กชายบอย  วันดี            
18 เด็กชายธนพล  นนทะลุน              
19 เด็กชายสราวุช  แซ่ล้ี            
20 เด็กชายองอาจ  แผลงนอก            
21 เด็กชายวจนะ  งามรูป            
22 เด็กชายพงศกร  ถือความตรง            
23 เด็กชายวีรยุทธิ์  นาคเกตุ            
24 เด็กชายชนาธิป  อาคมศิลป์            
25 เด็กชายวัชรพล  ด่างเกษี            
26 เด็กชายปิยังกูร  ไตรทิพย์            



ที่ 
ช่ือ-สกุล 

ของผู้รับการ 
ประเมิน 

การเลือก
วิธีการรวบรวม

ข้อมูล 

เหตุผลการ
เลือกวิธี

รวบรวมข้อมูล 

ความสำคัญ
ของวิธีการ

รวบรวมข้อมูล 

รวม  
คะแนน 

(9 คะแนน) 

 
ระดับ

คุณภาพ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
27 เด็กชายพิษณุ  พลบท            
28 เด็กหญิงกัลยกร  มาดี            
29 เด็กหญิงสุลิสา  ชัยสวรรค์            
30 เด็กหญิงพิยดา  มะนาวนอก            
31 เด็กหญิงณัฐพร  เดชบำรุง            
32 เด็กหญิงสุพิชชา  ผ่องประสาท            
33 เด็กหญิงจิราภา  อ่อนละมัย            
34 เด็กหญิงสุวรรณี  พันนาม            
35 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองบุญมี            
36 เด็กหญิงนัฐชิตา  เย็นทรวง            
37 เด็กหญิงเขมินทรา  ศรีสว่าง            
38 เด็กหญิงฐิติวรรณ  วาสนา            
39 เด็กหญิงปริศนา  จักกลาง            
40 เด็กหญิงรัญญาภรณ์  เข็มเพ็ชร            
41 เด็กหญิงนันทิชา  สันแสง             

 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมนิ 
                    (นางสาวอติกานต์ ติงชาติ) 
           ............/..................../............... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน เร่ือง การรวบรวมข้อมูล 

คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วขีด ✓ลงใน
ช่องว่างท่ีตรงกับระดับคะแนน ในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง บนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข นำไปสู่ 4 มิติสมดุลและ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ใส่คะแนน 1 – 3 จากเกณฑ์ประเมินท่ีได้จาก Rubic 

ที่ 
ช่ือ-สกุล 

ของผู้รับการประเมิน 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3 ห่วง  

บนพื้นฐาน 
2 เง่ือนไข 

นำไปสู่ 4 มิติสมดุล 
และพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

รวม  
คะแนน 

(27 คะแนน) 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 

1 เด็กชายนันทกร  ธรรมศิริ            
2 เด็กชายชินวัตร  อยู่เงิน            
3 เด็กชายสิทธิพล  กลขุนทด            
4 เด็กชายระพีภัทร  ศรีแก้ว            
5 เด็กชายยศวิน  พัดบุญ            
6 เด็กชายชนวีร์  เอมชะอุ่ม            
7 เด็กชายอชิตะ  เรืองศรี            
8 เด็กชายธาราดล  ช่ืนนอก            
9 เด็กชายดนุพล  มาตรชมพู            
10 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนวันดี            
11 เด็กชายนที  ปั้นพุ่มโพธิ์            
12 เด็กชายสุวิชัย  ทองเนียม            
13 เด็กชายธรรมรัตน์  กระแสโสม            
14 เด็กชายพรต  ชลเทพ            
15 เด็กชายพีรพัฒน์  วาสนา            
16 เด็กชายนัฐพล  ชูทรัพย์            
17 เด็กชายบอย  วันดี            
18 เด็กชายธนพล  นนทะลุน              
19 เด็กชายสราวุช  แซ่ล้ี            
20 เด็กชายองอาจ  แผลงนอก            
21 เด็กชายวจนะ  งามรูป            
22 เด็กชายพงศกร  ถือความตรง            
23 เด็กชายวีรยุทธิ์  นาคเกตุ            
24 เด็กชายชนาธิป  อาคมศิลป์            
25 เด็กชายวัชรพล  ด่างเกษี            



ที่ 
ช่ือ-สกุล 

ของผู้รับการประเมิน 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3 ห่วง  

บนพื้นฐาน 
2 เง่ือนไข 

นำไปสู่ 4 มิติสมดุล 
และพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

รวม  
คะแนน 

(27 คะแนน) 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 
26 เด็กชายปิยังกูร  ไตรทิพย์            
27 เด็กชายพิษณุ  พลบท            
28 เด็กหญิงกัลยกร  มาดี            
29 เด็กหญิงสุลิสา  ชัยสวรรค์            
30 เด็กหญิงพิยดา  มะนาวนอก            
31 เด็กหญิงณัฐพร  เดชบำรุง            
32 เด็กหญิงสุพิชชา  ผ่องประสาท            
33 เด็กหญิงจิราภา  อ่อนละมัย            
34 เด็กหญิงสุวรรณี  พันนาม            
35 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองบุญมี            
36 เด็กหญิงนัฐชิตา  เย็นทรวง            
37 เด็กหญิงเขมินทรา  ศรีสว่าง            
38 เด็กหญิงฐิติวรรณ  วาสนา            
39 เด็กหญิงปริศนา  จักกลาง            
40 เด็กหญิงรัญญาภรณ์  เข็มเพ็ชร            
41 เด็กหญิงนันทิชา  สันแสง             

 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมนิ 
                    (นางสาวอติกานต์ ติงชาติ) 
           ............/..................../............... 
 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.) เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 
    1.1) ห่วงท่ี 1 ความพอเพียง 

อธิบายความพอเพียง 
 ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายความพอเพียง 
 2 ข้อ 

อธิบายความพอเพียง 
ได้ 1 ข้อ 

    1.2) ห่วงท่ี 2 ความมีเหตุผล อธิบายความมีเหตุผล 
ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายความมีเหตุผล 
ได้ 2 ข้อ 

อธิบายความมีเหตุผล 
ได้ 1 ข้อ 

    1.3) ห่วงท่ี 3 มีภูมิคุ้มกัน อธิบายการมีภูมิคุ้มกัน 
ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายการมีภูมิคุ้มกัน 
ได้ 2 ข้อ 

อธิบายการมีภูมิคุ้มกัน 
ได้ 1 ข้อ 

2) บนพืน้ฐาน 2 เง่ือนไข 
     2.1) เงื่อนไขท่ี 1 ความรู้ 

อธิบายความรู้ท่ีต้องใช้
ในการจัดทำช้ินงานได้
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

อธิบายความรู้ท่ีต้องใช้
ในการจัดทำช้ินงานได้ 

อธิบายความรู้ท่ีต้องใช้
ในการจัดทำช้ินงานได้
เล็กน้อย 

     2.2) เงื่อนไขท่ี 2 คุณธรรม อธิบายคุณธรรมท่ีต้องมี
ในการจัดทำช้ินงานได้
อย่างน้อย 3 ข้อ 

อธิบายคุณธรรมท่ีต้องมี
ในการจัดทำช้ินงานได้ 
2 ข้อ 

อธิบายคุณธรรมท่ีต้องมี
ในการจัดทำช้ินงานได้ 
1 ข้อ 

3) นำไปสู่ 4 มิติสมดุล 
     3.1) มิติด้านวัตถุ 
 

อธิบายมิติด้านวัตถุท่ีได้
จากการจัดทำช้ินงานได้
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

อธิบายมิติด้านวัตถุท่ีได้
จากการจัดทำช้ินงานได้ 

อธิบายมิติด้านวัตถุท่ีได้
จากการจัดทำช้ินงานได้
เล็กน้อย 

     3.2) มิติด้านสังคม อธิบายมิติด้านสังคมท่ีได้
จากการจัดทำช้ินงานได้
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

อธิบายมิติด้านสังคมท่ีได้
จากการจัดทำช้ินงานได้ 

อธิบายมิติด้านสังคมท่ี
ได้จากการจัดทำช้ินงาน
ได้เล็กน้อย 

     3.3) มิติด้านวัฒนธรรม อธิบายมิติด้าน
วัฒนธรรมท่ีได้จากการ
จัดทำช้ินงานได้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ 

อธิบายมิติด้าน
วัฒนธรรมท่ีได้จากการ
จัดทำช้ินงานได้ 

อธิบายมิติด้าน
วัฒนธรรมท่ีได้จากการ
จัดทำช้ินงานได้
เล็กน้อย 

     3.4) มิติด้านส่ิงแวดล้อม อธิบายมิติด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีได้จากการ
จัดทำช้ินงานได้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ 

อธิบายมิติด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีได้จากการ
จัดทำช้ินงานได้ 

อธิบายมิติด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีได้จาก
การจัดทำช้ินงานได้
เล็กน้อย 

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน   18 – 27  ระดับคุณภาพ   ดี 
                                 9 – 17  ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
               ต่ำกว่า   9  ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 

 

 
                                                                                                                                                                                                                               
คำช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง 
              ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 ความกระตือรือร้นในการรว่มกิจกรรมการเรียนรู้    
2 การแสดงความคิดเห็น    
3 การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น    
4 ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม    
5 การประยุกต์ใช้ความรู้จากส่ือการเรียนรู้    

รวม 
 
 

 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                         (นางสาวอติกานต์  ติงชาติ) 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14–15 ดีมาก (4) 
11–13 ดี (3) 
8–10 พอใช้ (2) 

ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง (1) 

 
  



แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

 

 

 
คำช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง 
              ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ช่ือ–สกุล 

ของนักเรียน 

ความ
กระตือรือร้น
และสนใจใน

กิจกรรม 

การให้ความ
ร่วมมือ 

การอภิปราย 
และแสดง

ความ
คิดเห็น 

การทำงาน
กลุ่ม 

ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวม 
12  

คะแนน 

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

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                         (นางสาวอติกานต์  ติงชาติ) 
                    ............/.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10–12 ดีมาก 
7–9 ดี 

4-6 พอใช ้
ต่ำกว่า 4 ปรับปรุง 

 
 

  



แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 

 

 

 
 
คำช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องท่ี 
             ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 ความถูกต้องของเนื้อหา    
2 ความคิดสร้างสรรค์    
3 วิธีการนำเสนอผลงาน    
4 การนำไปใช้ประโยชน์    
5 การตรงต่อเวลา    

รวม 
 
 

 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                         (นางสาวอติกานต์  ติงชาติ) 

                    ............/.................../................ 
        
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้ 1 คะแนน 
 

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14–15 ดีมาก 
11–13 ดี 
8–10 พอใช ้

ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 

 
 
 

 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
 
 

คำช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง 
             ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. รักชาติ ศาสน์

กษัตริย์ 
1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้    

1.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่สรา้งความสามัคคีปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา    

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลทีถู่กต้องและเป็นจริง    

2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง     

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  
 มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้    

4.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม    

4.3 เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง    

4.4 ต้ังใจเรียน    

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด    

5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า    

5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย    

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานสำเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย    

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน    

8.2 รู้จักการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและ
โรงเรียน 

   

 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                         (นางสาวอติกานต์  ติงชาติ) 

                    ............/.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้   1   คะแนน 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
51–60 ดีมาก 
41–50 ดี 
30–40 พอใช ้

ต่ำกว่า 30 ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

1. ความกระตือรือร้นและสนใจ

ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผู้เรียนส่วนมากมีความกระตือรือร้น มีความ

พร้อม และสนใจในกิจกรรมการเร ียนรู้

ตลอดเวลา โดยผู้สอนไม่จำเป็นต้องกระตุ้น

มากนัก 

ผู้เรียนส่วนมากมีความกระตือรือร้น มีความ

พร้อม และสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้เป็นบาง

ช่วง โดยผู้สอนจำเป็นต้องกระตุ้นเป็นครั้งคราว 

ผู ้ เร ียนส่วนมากขาดความกระตือร ือร้น 

ความพร้อม และความสนใจในกิจกรรมการ

เรียนรู้ ผู้สอนจำเป็นต้องกระตุ้นอยู่บ่อยครั้ง 

2. การให้ความร่วมมือในการทำ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ผู้เรียนส่วนมากมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย

ในการเรียนรู้ สามารถสรุปจุดประสงค์การ

เรียนรู้ และข้อตกลงในชั้นเรียนโดยตลอด

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผู้เรียนส่วนมากมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายใน

การเรียนรู้ สามารถสรุปจุดประสงค์การเรียนรู้ 

และข้อตกลงในชั ้นเรียนเป็นบางช่วงการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ผู ้เร ียนส่วนมากไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการ

ต้ังเป้าหมายในการเรียนรู้ ไม่ร่วมกันสามารถ

สรุปจุดประสงค์การเรียนรู้ และข้อตกลงใน

ช้ันเรียนได้ 

3 .  ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ นกา ร

อภิปราย ตอบคำถาม และแสดง

ความคิดเห็น 

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ตอบโต้กับคำถาม 

และอภ ิปรายในประ เด ็น ต ่ า ง ๆอย ่ า ง

สร้างสรรค์ และไม่เหมาะสมร่วมกับเพื่อนใน

ช้ันเรียนและผู้สอนเป็นประจำ 

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ตอบโต้กับคำถาม 

และอภิปรายในประเด็นต่างๆอย่างสร้างสรรค์ 

และไม่เหมาะสมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนและ

ผู้สอนเป็นบางช่วง 

ผู้เรียนขาดการแสดงความคิดเห็น ตอบโต้

กับคำถาม และอภิปรายในประเด็นต่างๆ

ร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียนและผู้สอน 



ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

4. การม ีส ่วนร ่วมและความ

รับผิดชอบในการทำกิจกรรม 

ผู ้ เร ียนส ่วนมากสามารถทำภารกิจการ

เรียนรู้/งานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ และ

ทำทันตามเวลาท่ีกำหนด 

ผู้เรียนส่วนมากสามารถทำภารกิจการเรียนรู้/

งานท่ีได้รับมอบหมายได้สำเร็จ และทำได้ล่าช้า

กว่าเวลาท่ีกำหนดเล็กน้อย 

ผู้เรียนไม่สามารถทำภารกิจการเรียนรู้/งาน

ที ่ได ้ร ับมอบหมายได้สำเร ็จได้ในเวลาท่ี

กำหนด 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

1. ความถูกต้องของเนื้อหา มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณ์ มีเนื้อหาสวนใหญถูกตอง มีเนื้อหาบางสวนถูกตอง 

2. วิธีการนำเสนอผลงาน นาสนใจ มีส่ืออุปกรณครบ 
 

คอนขางนาสนใจ มีส่ืออุปกรณประกอบ ไมนาสนใจ และไมมีส่ืออุปกรณ 

3. การตอบคำถาม ถูกตองตรงประเด็น 
 

สวนใหญถูกต้อง ถูกตองบางสวน 

4. บุคลิกภาพ พูดจาฉะฉาน ชัดถอยชัดคํา เช่ือมั่นสูง 
 

พูดคลองแคลว มีความเช่ือมั่น พูดจาติดขดั ไมคอยมีความเช่ือมั่น 

5. การตรงต่อเวลา ทันตามเวลาท่ีกำหนดพอด ี ใกลเคียงกับเวลาท่ีกําหนด ไมสอดคลองกับเวลาท่ีกําหนด 

 



 
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

1. ความกระตือรือร้นในการรว่มกิจกรรม

การเรียนรู ้

ผู้เรียนมีความตื่นตัว และเตรียมพร้อม

สำหรับการเรียนรู้ตลอดเวลาที่มีการเรียน

การสอน 

ผู้เรียนมีความตื่นตัว และเตรียมพร้อม

สำหรับการเรียนรู ้อยู ่บางช่วงที ่ผู ้สอน

กระตุ้น 

ผู้เรียนมีความต่ืนตัว และพร้อมสำหรับการ

เรียนรู้เป็นบางช่วง  

2. การแสดงความคิดเห็น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

ตอบคำถามเป็นอย่างดี 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

ตอบคำถามเป็นบ ้างส่วนคร ูต ้องคอย

กระตุ้น 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

ตอบคำถามเป็นส่วนน้อย 

3. การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ผู ้เร ียนมีการแสวงหาความรู ้จากแหล่ง

เรียนรู้อื่นนอกเหนือจากท่ีครูสอน 

ผู ้เร ียนมีการแสวงหาความรู ้จากแหล่ง

เรียนรู้เป็นส่วนน้อยครูต้องเสนอแหล่งให้ 

ผู ้เร ียนมีการแสวงหาความรู ้จากแหล่ง

เรียนรู้เป็นบางส่วน 

4. ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม นักเรียนมีความร่วมมือในการทำกิจกรรม

ดีมาก 

มีนักเรียนเพียงบางส่วนที่ให้ความร่วมมือ

ในการทำกิจกรรม 

มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยที่ให้ความร่วมมือ

ในการทำกิจกรรม 

5. การประยุกต์ใช้ความรู้จากส่ือการ

เรียนรู ้

ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้จากส่ือการ

เรียนรู้มาแก้ได้อย่างดี 

ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้จากส่ือการ

เรียนรู้มาแก้ปัญหาได้บางประเด็นเท่านั้น 

ผู้เรียนมีการประยุกต์ความรู้จากสื่อการ

เรียนรู้มาแก้ปัญหาได้บางส่วน 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ที่ 
ช่ือ-สกุล 

ของผู้รับการ 
ประเมิน 

ความ
กระตือรือร้น
ในการร่วม
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การ
แสวงหา
ความรู้

จากแหล่ง
เรียนรู้อื่น 

ให้ความ
ร่วมมือใน
การทำ
กิจกรรม 

การ
ประยุกต์ใช้
ความรู้จาก

สื่อการ
เรียนรู้ 

รวม  
คะแนน 

 

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

1 เด็กชายนันทกร  ธรรมศิริ                 
2 เด็กชายชินวัตร  อยู่เงิน                 
3 เด็กชายสิทธิพล  กลขุนทด                 
4 เด็กชายระพีภัทร  ศรีแก้ว                 
5 เด็กชายยศวิน  พัดบุญ                 
6 เด็กชายชนวีร์  เอมชะอุ่ม                 
7 เด็กชายอชิตะ  เรืองศรี                 
8 เด็กชายธาราดล  ช่ืนนอก                 
9 เด็กชายดนุพล  มาตรชมพู                 
10 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนวันดี                 
11 เด็กชายนที  ปั้นพุ่มโพธิ์                 
12 เด็กชายสุวิชัย  ทองเนียม                 
13 เด็กชายธรรมรัตน์  กระแสโสม                 
14 เด็กชายพรต  ชลเทพ                 
15 เด็กชายพีรพัฒน์  วาสนา                 
16 เด็กชายนัฐพล  ชูทรัพย์                 
17 เด็กชายบอย  วันดี                 
18 เด็กชายธนพล  นนทะลุน                   
19 เด็กชายสราวุช  แซ่ล้ี                 
20 เด็กชายองอาจ  แผลงนอก                 
21 เด็กชายวจนะ  งามรูป                 
22 เด็กชายพงศกร  ถือความตรง                 
23 เด็กชายวีรยุทธิ์  นาคเกตุ                 



ที่ 
ช่ือ-สกุล 

ของผู้รับการ 
ประเมิน 

ความ
กระตือรือร้น
ในการร่วม
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การ
แสวงหา
ความรู้

จากแหล่ง
เรียนรู้อื่น 

ให้ความ
ร่วมมือใน
การทำ
กิจกรรม 

การ
ประยุกต์ใช้
ความรู้จาก

สื่อการ
เรียนรู้ 

รวม  
คะแนน 

 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
24 เด็กชายชนาธิป  อาคมศิลป์                 
25 เด็กชายวัชรพล  ด่างเกษี                 
26 เด็กชายปิยังกูร  ไตรทิพย์                 
27 เด็กชายพิษณุ  พลบท                 
28 เด็กหญิงกัลยกร  มาดี                 
29 เด็กหญิงสุลิสา  ชัยสวรรค์                 
30 เด็กหญิงพิยดา  มะนาวนอก                 
31 เด็กหญิงณัฐพร  เดชบำรุง                 
32 เด็กหญิงสุพิชชา  ผ่องประสาท                 
33 เด็กหญิงจิราภา  อ่อนละมัย                 
34 เด็กหญิงสุวรรณี  พันนาม                 
35 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองบุญมี                 
36 เด็กหญิงนัฐชิตา  เย็นทรวง                 
37 เด็กหญิงเขมินทรา  ศรีสว่าง                 
38 เด็กหญิงฐิติวรรณ  วาสนา                 
39 เด็กหญิงปริศนา  จักกลาง                 
40 เด็กหญิงรัญญาภรณ์  เข็มเพ็ชร                 
41 เด็กหญิงนันทิชา  สันแสง                  

 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมนิ 
                    (นางสาวอติกานต์ ติงชาติ) 
           ............/..................../............... 
 

 

 


