
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวด้วยการก าหนดจุดเน้น                       
การ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ส าหรับใช้เป็นกลไกใน                  
การขับเคลื่อน  เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้ เรียน ในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม                   จึงได้มีการถอดประสบการณ์จากโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานการ
พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ส าหรับเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนทั่วไปได้
มีแบบอย่างในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกเอกสารเป็นรายเรื่องดังนี้ 

๑. อ่านอออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
๒. คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
๓. มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะการคิดขั้นสูง 
๔. ทักษะชีวิต 
๕. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ใช้ภาษาต่างประเทศ 
๖. แสวงหาหาความรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
๗. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
๘. ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ 
๙. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างานศึกษาและการท างาน  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารนี้จะมีประโยชน์ และ
เป็นเส้นทางแห่งความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่มี
ส่วนให้เอกสารนี้ส าเร็จลุล่วง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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๑.๑  บริบทของโรงเรียน   

 ๑) วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  วิสัยทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมน าความรู ้ มุ่งสืบสานงาน
อาชีพ ตามแนวปรฐัญาเศรษฐกจิพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  บริหารงานแบบมีสว่นรว่ม   

 ๒)  บริบทภายในโรงเรียน 
  โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล  ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน
นักเรียนต่ ากว่า ๑๒๐ คน   จ านวนครูไม่ครบชั้น  ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก  ครูท างานทุกด้าน   ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กต้องสอนนักเรียนด้วยตนเอง   นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน งบประมาณของทางโรงเรียนมีน้อย   

 ๓) บริบทของชุมชน  
  โรงเรียนอยู่นอกเขตชุมชน ประชากรร้อยละ ๙๙  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ชุมชนเป็นชุมชนที่
เข้มแข็งและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา มีระเบียบข้อตกลงในการปกครองตนเอง 

๑.๒ จุดเด่นของโรงเรียน   

 ๑) ด้านผูเ้รียน 
  นักเรียนมีขวัญและก าลังใจดี มีจิตอาสา  มีทักษะ และมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียนมีการออมทรัพย์  มีวินัยในการใช้จ่าย  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รู้จักค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน  นักเรียนมีการจัดท าโครงงานส ารวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงงาน
เลี้ยงเป็ดเทศ  โครงงานเลี้ยงกบ  โครงงานเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ฯลฯ  และได้เผยแพร่ความรู้ที่ค้นพบจากการท า
โครงงานสู่ชุมชน  

 ๒) ด้านครูผู้สอน 
  ครูมีขวัญและก าลังใจดี มีความพร้อมในการท างาน  มีการปรับเปลี่ยนชีวิตประจ าวัน  มีความสามัคคี
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ตรงต่อเวลา  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ใช้สื่อการเรียนรู้  แนะแนวด้านการเรียนแก่นักเรียน  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง ประกอบอาชีพโดยใช้
เศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการท าโครงงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๓) ด้านผู้บริหาร/การบริหารจดัการ/บริบทของโรงเรียน  
  ผู้บริหารโรงเรียนมีทิศทางการบริหารที่ชัดเจนใช้หลักธรรมาภิบาล  โรงเรียนสอนทักษะชีวิต               
การคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานสานฝันความส าเร็จตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ   โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  ส่งเสริมการตั้งชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน 

 

ตอนที่ ๑  สภาพโรงเรียน 
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 ๔) ด้านชุมชนและผู้ปกครอง  
  เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  โรงเรียน
ด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านเพ่ือสร้างเครือข่ายความรู้ความ
เข้าใจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓ จุดที่ต้องการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  

 ๑) จุดที่ต้องการพัฒนา 

  ความต้องการในการพัฒนาของโรงเรียนได้แก่การพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การคิด
วิเคราะห์ การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การท าวิจัยในชั้นเรียน       
การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  นอกจากนี้ยังมีความต้องการในการปรับปรุง แหล่งเรียนรู้  การพัฒนา
ผู้เรียนในด้านการอ่าน  การเขียน การคิดค านวณ  การพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  

 ๒) แนวทางการพัฒนา 

  ๒.๑) แนวทางการพัฒนาคร ู
        ด าเนินการพัฒนาครเูรื่องการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั้น การส่งเสริมการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติจรงิ   
  ๒.๒) แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอ้ม/แหล่งเรยีนรู้ในและนอกห้องเรียน 
     โรงเรียนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้เป็นแบบอย่าง
หรือต้นแบบการเรียนรู้ในชุมชน  เช่น แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกบในชุมชน  แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง  ฯลฯ  
  ๒.๓) แนวทางการพัฒนานักเรยีน 
        โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดอย่างรอบด้าน ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมชุมนุม/ชมรมตามความสนใจของนักเรียน และกิจกรรมการท าโครงงาน  
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๒.๑ จุดเน้นในการพัฒนา 
 โรงเรียนควรเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในระดับขั้นพ้ืนฐาน  โดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนแบบบูรณาการ  เนื่องจากโรงเรยีนมีขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้น  ดังนั้นในการสอนบูรณาการจึงสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบคละชั้น  เน้นแผนการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในห้องเรยีนและนอกห้องเรียน 

๒.๒ กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนตามจดุเนน้  
 โรงเรียนมีการด าเนินการบรูณาการทักษะการคิดเข้าไปในกระบวนการจัดการเรยีนรู้ทั้ง ๘  กลุม่สาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  และด าเนินโครงการพัฒนาผูเ้รียนตามจดุเน้น ได้แก่ โครงการน าหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  

๒.๓ วิธีการพัฒนาผูเ้รียนตามจุดเนน้  
 การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน เน้นการจัดการเรียนรู้ทีใ่ห้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกผ่านการจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ิมเติมตลอดปีการศึกษา  โดยโรงเรียนได้ศึกษา
ข้อมูลส าหรับการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมและจัดท าโครงการที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
ให้เกิดกับผู้เรียนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งประเมินโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนด้านทักษะการคิดตามจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับระดับชั้น ดังนี้ 

 
 ชื่อกิจกรรม    : ส ารวจก๊อกน้ ากันเถอะ 
 ทักษะการคิดที่พัฒนา : ทักษะการสังเกต  ทักษะการจัดกลุ่ม 
 หลักการ/แนวคิด   : ทักษะการสังเกต เป็นการรับรู้และรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
         ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไป  ผู้เรียนที่มีทักษะ 
         การสังเกตที่ดี  จะท าให้มีข้อมูลในการคิดที่ดี  สามารถน าข้อมูลไปใช้ 
         ฝึกทักษะการจัดกลุ่มได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้

  ๑. นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการประหยดัน้ าแก่นักเรียน 
  ๒. นักเรียนส ารวจก๊อกน้ าในโรงเรียนวา่มีจุดใดที่นักเรียนใช้แลว้ไม่ปิดหรือช ารุด  โดยใช้ลักษณะรูปร่าง
ก๊อกน้ าหรือวิธีปิด/เปิดน้ าเปน็เกณฑ์ 
  ๓. ครูน ารูปก๊อกน้ าแบบต่างๆ ให้นักเรียนดูและสนทนาการใช้กอ๊กน้ าแต่ละชนิด 
  ๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนสังเกตรปูรา่งก๊อกน้ าแต่ละแห่งในโรงเรียน 
  ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดกลุ่มจดักลุ่มก๊อกน้ าโดยใช้ลักษณะรูปร่างเป็นเกณฑ ์
  ๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรยีน 
  ๗. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรุปกิจกรรม 

ตอนที่ ๒  กระบวนการจัดการเรียนรูต้ามจดุเนน้การพัฒนาผู้เรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 
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 การวัดผลและประเมินผล 
   ๑. วิธีการ 

- ประเมินใบงานการจัดกลุ่มก๊อกน้ า 
  ๒.  เครื่องมือ 

  - แบบประเมินใบงาน 
  ๓. เกณฑ์การประเมิน 

  - จัดกลุ่มได้ถูกต้อง  ถือว่า  ผา่น 
 การจดัตารางเรียน : เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน : ผู้เรียนมีทักษะการสังเกตและการจัดกลุ่ม 
 
 

แบบประเมินใบงาน กิจกรรมมาส้ารวจก๊อกน้้ากนัเถอะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

ชั้น.................... โรงเรยีน..........................วันที่ประเมิน........................................................................................ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
ผลการประเมนิ สรุปผลการประเมนิ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      

เกณฑ์การประเมิน  จัดกลุ่มได้ถูกต้อง  ถือว่า  ผา่น 
ผู้ประเมิน           ครู               ตนเอง             เพ่ือน            ผู้ปกครอง 
   
              (ลงชื่อ).......................................ผู้ประเมิน 
                (............................................................) 
           ต าแหน่ง......................................................... 
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 ชื่อกิจกรรม    : มาประหยัดน้ ากันเถอะ   

 ทักษะการคิดที่พัฒนา : ทักษะการเปรียบเทียบ  ทักษะการจ าแนกประเภท 
 หลักการ/แนวคิด   : ทักษะการเปรียบเทียบเป็นการบอกความเหมือนหรือความแตกต่างของสิ่งของ 
         อย่างน้อย  ๒  สิ่ง  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ทักษะการจ าแนกประเภท เป็นการ 
         น าสิ่งของต่าง ๆ มาแยกเปน็กลุม่  ทั้งนี้ทักษะการเปรียบเทียบ  สามารถ 
         น าไปสู่การจ าแนกประเภทได้ 

 แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้
  ๑. ครูและนักเรยีนรว่มกันสนทนาถึงประโยชน์ของน้ า 
  ๒. ครูน าภาพการรดน้ าต้นไม้ด้วยสายยางและใช้ขันตัก ให้นักเรียนดู  จากนั้นรว่มสนทนาเปรยีบเทียบ
ความประหยัดของการใช้น้ าทั้ง ๒ วธิ ี
  ๓. ครูและนักเรยีนสนทนาวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัดและการใชน้้ าอย่างไม่ประหยัด 
  ๔. นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัดและวิธีใช้น้ าอย่างไม่ประหยัดอย่างละ ๒ วิธ ี

 การวัดผลและประเมินผล 
 ๑.  วิธีการ 

   - ตรวจผลงานการเขียนสรุปวิธกีารใช้น้ า 
 ๒.  เครื่องมือ 
  - แบบประเมินผลงาน 
 ๓. เกณฑ์การประเมิน 
  - เขียนได้ถูกต้องถือว่า  ผ่าน 

 การจดัตารางเรียน : เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน : ผู้เรียนมีทักษะการเปรียบเทียบ  ทักษะการจ าแนกประเภท 

แบบประเมินผลงาน กิจกรรมมาประหยัดน้้ากนัเถอะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

 ชั้น.................... โรงเรยีน..........................วันที่ประเมิน........................................................................................  
 

เลขที ่ ช่ือ-สกลุ 
วิธีการใช้น้ าอย่างประหยดั วิธีการใช้น้ าอย่างไม่ประหยดั สรปุผลการประเมิน 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ผ่าน ไมผ่่าน 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
เกณฑ์การประเมิน  เขียนได้ถูกต้องทั้ง ๒ วธิี   ถือว่า  ผา่น 
ผู้ประเมิน           ครู               ตนเอง             เพ่ือน            ผู้ปกครอง 
                (ลงชื่อ).......................................ผู้ประเมิน 
                (............................................................) 
           ต าแหน่ง.........................................................  

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒ 
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 ชื่อกิจกรรม    : โครงงาน ”การประดิษฐ์ของเลน่จากเศษวสัดุ”  

 ทักษะการคิดที่พัฒนา : ทักษะการรวบรวมข้อมูล  ทักษะการเชื่อมโยง 
 หลักการ/แนวคิด   : ทักษะการรวบรวมข้อมูลเป็นทกัษะการคิดขั้นพ้ืนฐานซึ่งมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนใช ้ 
         วิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการในการ รวบรวมข้อมูลต้อง 
         เหมาะสม  ตรงตามจดุประสงค์ท าให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงสามารถน าไปใช ้
         ประโยชน์ได้ดียิ่ง  สว่นทักษะการเชื่อมโยงเป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่าง 
         ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาอย่างมีความหมายซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         ต้องมีการออกแบบกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นและเร้าความสนใจของนักเรียน 
         ให้เกิดทักษะการคิด 

แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้
  ๑. ครูน าภาพสิ่งประดิษฐจ์ากเศษวัสดุให้นักเรียนดู  จากนั้นช่วยกันบอกรายละเอียดของวัสดุทีน่ ามา
ประดิษฐ์ 

 ๒. ครูและนักเรยีนสนทนาถึงของเล่นต่าง ๆ ที่ประดิษฐจ์ากเศษวัสด ุ
 ๓. นักเรียนแต่ละคนเขียนชื่อเศษวัสดุที่จะน ามาผลิตของเล่นใหไ้ด้อย่างน้อย  ๑๐  อย่าง 
 ๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนท าโครงงานการประดิษฐ์ของเลน่จากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น โดยใช้หลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินงาน 
 ๕. นักเรียนน าเสนอผลงานและอธิบายขั้นตอนในการท างาน 
 ๖. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรุปผลงาน 

 การวัดผลและประเมินผล 
 ๑. วิธีการ 

   - ตรวจผลงานการประดิษฐ์จากเศษวัสด ุ
 ๒.  เครื่องมือ 
  - แบบประเมินวัสดุที่น ามาใช ้
  - แบบประเมินผลงานของเลน่จากเศษวัสดุ 
 ๓. เกณฑ์การประเมิน 
  - กิจกรรมย่อยที่ ๑  ค่าคะแนนการประเมินร้อยละ  ๖๐  ขึ้นไป  ถือว่า  ผา่น 
  - กิจกรรมย่อยที่ ๒ ระดับคุณภาพ ๒  ขึ้นไป  ถือว่า  ผ่าน 

 การจดัตารางเรียน : เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน : นักเรียนมีทักษะการรวบรวมข้อมูล  ทักษะการเชื่อมโยง 

 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ 
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แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน ”การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ” ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

ชั้น.................... โรงเรยีน.........................    วันที่ประเมิน.......................................... 

กิจกรรมย่อยที่ ๑  วัสดุที่น้ามาใช้ในการประดิษฐ์ของเล่น 
 

 
เลขที ่

 
ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน  
( ๑๐  คะแนน ) 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑     
๒.     
๓     
๔     

เกณฑ์การประเมิน 
ได้คะแนน  ๖ – ๑๐  คะแนน   ถือว่า  ผ่าน   คะแนน ๐ – ๕  คะแนน  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
 

 
กิจกรรมย่อยที่ ๒  ประเมินผลงานของเลน่จากเศษวัสดุ 

ชั้น.................... โรงเรยีน..........................  วนัที่ประเมิน 
 

เลขที ่
 

ชื่อ-สกุล 
ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑     
๒.     
๓     
๔     

เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ผลงานประณีต  แข็งแรง และใช้เศษวัสดุได้เหมาะสม 
 ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง ผลงานไม่ประณีต  แต่แข็งแรง และใช้เศษวสัดุได้เหมาะสม 
 คุณภาพ ๑ หมายถึง ผลงานไม่ประณีต  ไม่แข็งแรง และใช้เศษวสัดุไม่เหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน ได้ระดับ  ๒  ขึ้นไป ถือว่า  ผ่าน 
ผู้ประเมิน           ครู               ตนเอง             เพ่ือน            ผู้ปกครอง 
                (ลงชื่อ).......................................ผู้ประเมิน 
                (............................................................) 
                ต าแหน่ง............................................. 
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 ชื่อกิจกรรม    : บริโภคดีมีสุข   
 ทักษะการคิดที่พัฒนา : ทักษะการตั้งค าถาม  ทักษะการให้เหตผุล 
 หลักการ/แนวคิด   : ทักษะการตั้งค าถามเป็นทักษะที่มีความเกี่ยวข้องกับการพูดหรือการเขียน 
         สิ่งที่สงสัยหรือสิ่งที่ต้องการรู้โดยผ่านกระบวนการคิดเพ่ือประมวลออกมาเป็น 
         ข้อค าถาม  ดังนั้นกระบวนการคิดที่ดี  สามารถเริ่มต้นไดโ้ดยการใช้ทักษะการ 
         ตั้งค าถาม เพ่ือสืบค้นหาค าตอบ  ผู้ที่ตั้งค าถามได้อย่างหลากหลาย  แสดงว่า   
         มีกระบวนการคิดที่ดี  สว่นทักษะการให้เหตุผล เป็นการอธบิายเหตุการณ์หรือ 
         การกระท าต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ ์
         หรือการกระท านั้น ๆ ซึ่งทั้งสองทักษะต่างมีความส าคัญที่ต้องจัดกิจกรรม 
         การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์กัน 
 แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้
  ๑.  ครูน าอาหาร ๑ ชนิด และช่วยกันจ าแนกว่า ประกอบด้วยอาหารหลักหมู่ใดบ้าง 
  ๒. นักเรียนแต่ละคนบันทึกรายการอาหารกลางวันที่รับประทาน  จากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์
คุณค่าและสารอาหารแต่ละชนิดลงในตารางวิเคราะห์สารอาหาร  ดังนี้ 
         ๒.๑  ฝึกตั้งค าถาม  คนละไม่ต่ ากว่า  ๕  ค าถาม  พร้อมตอบค าถามให้ถูกต้อง 
        ๒.๒  นักเรียนอธิบายความเหมาะสมของอาหารกลางวันที่รับประทานโดยให้เหตุผลประกอบ
อย่างชัดเจน 
         ๒.๓  นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
  ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการบริโภคอาหารเพ่ือความพอดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายได้     
อย่างถูกต้อง 
 การวัดผลและประเมินผล 
  ๑. วิธีการ 
   - ตรวจผลงานการตั้งค าถามและความเหมาะสมของอาหารกลางวัน 
   - ตรวจผลงานความเหมาะสมของอาหารกลางวัน 
  ๒.  เครื่องมือ 
   - แบบตรวจผลงาน 
  ๓) เกณฑ์การประเมิน 
   - กิจกรรมย่อยที่ ๑  ผ่านการประเมินทุกรายการ  ถือว่า  ผ่าน 
   - กิจกรรมย่อยที่ ๒ ได้ระดับ  ๒  ขึ้นไป ถือว่า  ผ่าน 
 การจัดตารางเรียน : เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน : ผู้เรียนมีทักษะการตั้งค าถาม  ทักษะการให้เหตุผล 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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แบบประเมินกิจกรรมบรโิภคดมีีสุข  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

ชั้น.................... โรงเรยีน..........................  วนัที่ประเมิน............................................... 

กิจกรรมย่อยที่ ๑  ฝึกตั้งคา้ถาม 

เลขที ่ ช่ือ-สกลุ 

ผลการประเมิน 
สรปุ 

ผลการประเมิน ค าถามถูกต้อง 
ค าถามตรงตาม

เนื้อหา 
ตอบค าถามได้

ถูกต้อง 
ผ่าน ไมผ่่าน ผ่าน ไมผ่่าน ผ่าน ไมผ่่าน ผ่าน ไมผ่่าน 

๑          
๒          
๓          

เกณฑ์การประเมิน 
- ผ่านการประเมินทุกรายการ  ถือว่า  ผ่าน 

 
กิจกรรมย่อยที่  ๒  ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน 

 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑     
๒     
๓     

ระดับคุณภาพ 
ระดับ  ๓   หมายถึง  อธิบายความเหมาะสมของอาหารกลางวันที่รับประทานได้ถูกต้อง   

      ครบถ้วน มีเหตผุลประกอบชัดเจน 
ระดับ  ๒   หมายถึง  อธิบายความเหมาะสมของอาหารกลางวันที่รับประทานได้ถูกต้อง   

      ครบถ้วน แต่ไม่มีเหตุผลประกอบชัดเจน 
ระดับ  ๑   หมายถึง ไม่สามารถอธิบายความเหมาะสมของอาหารกลางวันที่รับประทานได้ 

เกณฑ์การประเมิน   ได้ระดับ  ๒  ขึ้นไป ถือว่า  ผ่าน 
ผู้ประเมิน           ครู               ตนเอง             เพ่ือน            ผู้ปกครอง 
              (ลงชื่อ).......................................ผู้ประเมิน 
                (............................................................) 
                ต าแหน่ง............................................. 
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 ชื่อกิจกรรม    : ชุมชนพอเพียง   
 ทักษะการคิดที่พัฒนา : ทักษะการแปลความ   ทักษะการตีความ 
 หลักการ/แนวคิด  : ทักษะการแปลความเป็นการเรียบเรียงและถ่ายทอดข้อมูลในรูปแบบใหม่ 
         แต่ยังคงสาระเดิมไว้  การแปลความให้ถูกต้องผู้แปลความต้องท าความ 
         เข้าใจในสาระและความหมายของสิ่งที่จะแปลความให้ชัดเจน  ส่วนทักษะ 
         การตีความหมายนั้นเป็นการบอกความหมายหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล 
         หรือสาระที่แฝงอยู่ให้เห็นอย่างชัดเจนและเชื่อมโยงอย่างมีเหตุมีผล 
 แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๑.  ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับชุมชนในท้องถิ่นในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ อาชีพ รายได้ ความ
เป็นอยู่  การด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๒. นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความสัมพันธ์ของชุมชนในท้องถิ่นของเรา  เช่น  อาชีพ  รายได้  
การศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไป  ความเป็นอยู่  โดยใช้แผนผังความคิด 
  ๓. จากการสนทนาและสรุปความสัมพันธ์ นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนของเรา ”   
  ๔. ครูคัดเลือกผลงานเพ่ือจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน 
  ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของเรา 
 การวัดผลและประเมินผล 
  ๑. วิธีการ 
   - ตรวจผลงานการเขียนแผนผังความคิด 
   - ตรวจผลงานการเขียนเรียงความ 
  ๒.  เครื่องมือ 
   - แบบประเมินผลงาน 
  ๓) เกณฑ์การประเมิน 
   - กิจกรรมย่อยที่  ๑  ได้ระดับ  ๒  ขึ้นไป ถือว่า  ผ่าน 
   - กิจกรรมย่อยที่  ๒  ได้ระดับ  ๓  ขึ้นไป ถือว่า  ผ่าน 
 การจัดตารางเรียน : เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ 
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน : ผู้เรียนมีทักษะการแปลความ  ทักษะการตีความ 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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แบบประเมินกิจกรรมชุมชนพอเพียง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

ชั้น.................... โรงเรยีน..........................  วนัที่ประเมิน............................................... 

กิจกรรมย่อยที่  ๑  เขียนแผนผังความคิด 
 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑     
๒     
๓     
๔     

ระดับคุณภาพ 
ระดับ  ๓   หมายถึง เนื้อหาครบถ้วน  ตรงประเด็นทกุข้อ 
ระดับ  ๒   หมายถึง เนื้อหาไม่ครบถ้วน  แต่ตรงประเด็นทุกข้อ 
ระดับ  ๑   หมายถึง เนื้อหาไม่ครบถ้วน  และไม่ตรงประเด็นทุกข้อ 

เกณฑ์การประเมิน  ได้ระดับ  ๒  ขึ้นไป ถือว่า  ผ่าน 

กิจกรรมย่อยที่  ๒  เขียนเรียงความ 
 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑     
๒     
๓     
๔     

ระดับคุณภาพ 
ระดับ  ๔   หมายถึง ส่วนประกอบครบถ้วน  เนื้อหาสาระหลากหลาย  ครอบคลุม ตรงตามชื่อเรื่อง 
ระดับ  ๓   หมายถึง ส่วนประกอบครบถ้วน เนื้อหาสาระไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลมุ แต่ตรงตามชื่อเรื่องหรือ 
     ส่วนประกอบไม่ครบถ้วน แต่เนือ้หาสาระหลากหลาย ครอบคลมุ ตรงตามชื่อเรื่อง 
ระดับ  ๒   หมายถึง ส่วนประกอบไม่ครบถ้วน  เนื้อหาสาระไม่หลากหลาย  ไม่ครอบคลุมแต่ตรงตามชื่อเรื่อง 
ระดับ  ๑   หมายถึง ส่วนประกอบไม่ครบถ้วน  เนื้อหาสาระไม่หลากหลาย  ครอบคลุม ตรงตามชื่อเรื่อง 
เกณฑ์การประเมิน ไดร้ะดับ  ๓  ขึ้นไป ถือว่า  ผ่าน 
ผู้ประเมิน           ครู               ตนเอง             เพ่ือน            ผู้ปกครอง 
              (ลงชื่อ).......................................ผู้ประเมิน 
                (............................................................) 
                ต าแหน่ง............................................. 
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 ชื่อกิจกรรม    : ออมไว้ได้ประโยชน์ 
 ทักษะการคิดที่พัฒนา : ทักษะการสรุปอ้างอิง   ทักษะการน าไปใช้ 
 หลักการ/แนวคิด  : ทักษะการสรุปอ้างอิง เป็นการอธิบายหรือสรุปสิ่งต่าง ๆ ปรากฏการณ์ 
         และเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามข้อมูลเชิงประจักษ์ การจัดกิจกรรมการเรียน 
         การสอนควรเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นองค์ 
         ความรู้และมีทักษะในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๑. นักเรียนทบทวนการหาค่าร้อยละ 
  ๒. นักเรียนจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินออมเป็นรายวันใน  ๑  สัปดาห์  
  ๓. นักเรียนสรุปข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของเงินออมใน ๑ สัปดาห์  
  ๔. นักเรียนค านวณหาค่าร้อยละของเงินออมในแต่ละวันโดยค านวณเป็นร้อยละจากตารางบัญชี
รายรับ-รายจ่าย เงินออม 
  ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อดีของการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายและเงินออม พร้อมทั้งแนว
ทางการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 การวัดผลและประเมินผล 
  ๑. วิธีการ 
   - ตรวจผลงานการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
   - ตรวจการค านวณร้อยละเงินออมรายวัน 
  ๒.  เครื่องมือ 
   - แบบประเมินผลงาน 
  ๓) เกณฑ์การประเมิน 
   - กิจกรรมย่อยที่ ๑ สรุปข้อมูลรายรับ-รายจ่าย  เงินออม  ได้ถูกต้องครบถ้วน  ถือว่า  ผ่าน 
   - กิจกรรมย่อยที่ ๒ ค านวณร้อยละเงินออมรายวันได้ถูกต้องทุกวัน  ถือว่า  ผ่าน 
 การจัดตารางเรียน : เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน : ผู้เรียนมีทักษะการสรุปอ้างอิง  ทักษะการน าไปใช้ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ 
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แบบประเมินกิจกรรมออมไว้ได้ประโยชน ์ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖ 
 

ชั้น.................... โรงเรยีน..........................วันที่ประเมิน................................................................... 
 
กิจกรรมย่อยที่  ๑  การสรุปข้อมูล 

 
 

เลขที ่
 

ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      

 
เกณฑ์การประเมิน  สรุปข้อมูลรายรับ-รายจ่าย  เงินออม  ได้ถกูต้องครบถ้วน  ถือว่า  ผ่าน 
 
กิจกรรมย่อยที่  ๒  การค้านวณร้อยละเงินออมรายวัน 

 
 

เลขที ่
 

ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน  

สรุปผลการประเมิน วันที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑           
๒           
๓           
๔           
๕           
๖           

 
เกณฑ์การประเมิน  ค านวณร้อยละเงินออมรายวันได้ถูกต้องทุกวัน  ถือว่า  ผ่าน 
ผู้ประเมิน           ครู               ตนเอง             เพ่ือน            ผู้ปกครอง 
   
              (ลงชื่อ).......................................ผู้ประเมิน 
                (............................................................) 
                ต าแหน่ง............................................. 
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๒.๔ การจัดตารางเรียน  
 โรงเรียนขนาดเล็กได้จัดตารางเรียนแบบคละชั้นและแบบบูรณาการโดยน าวิชาหลักสอนในช่วงเช้า และ                 
จัดบูรณาการรายวิชาในภาคบ่าย  ดังตารางต่อไปนี้ 
 ๑) ส้าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ จัดกิจกรรมทั้งในและนอนห้องเรียน และบูรณาการตัวชี้วัด กับ
จุดเน้นการเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมห้องเรยีน 

พัก
กล

าง
วัน

 

กิจกรรมนอกห้องเรยีน 
วัน/เวลา ๐๙.๐๐- ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. 

จันทร ์ ไทย คณิต 

 
 

การเรียนรู้เนื้อหา
ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 

 
 

กิจกรรมบูรณาการไทย คณิต 
สังคม วทิย ์จดุเน้นการอ่านการ
เขียน และการคิด กานสื่อสาร 

กิจกรรมชมุนุน/ชมรม 
(ทักษะชวีิต) 

อังคาร ไทย คณิต 
กิจกรรมบูรณาการลกูเสือ-เนตรนารีกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชนแ์ละจุดเน้นทกัษะการคิดแก้ปญัหา ทกัษะชีวติและจิต
สาธารณะ 

พุธ ไทย คณิต กิจกรรมลกูเสอืเนตร-นาร ี
กิจกรรมเพื่อสังคม 

และสาธารณะประโยชน ์
พฤหสับด ี ไทย คณิต *กิจกรรมบรูณาการด้านลักษณะนิสัยการกฬีา ดนตรีศิลปะและ

สุนทรีภาพ 
ศุกร ์ ไทย คณิต *กิจกรรมบรูณาการกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่าง (ๆโครงการ/การส ารวจ/

กิจกรรมภาคปฏิบัติทั้งในและนอนห้องเรยีน 

หมายเหต ุภาคเชา้ จัดการเรยีนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก 
   ภาคบ่าย จัดการเรียนรู้ บูรณาการตัวชีว้ัดและจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมการเรยีนรู้กลุ่มสาระและคุณลักษณะของผู้เรียนน าไปบูรณาการกับกิจกรรมประเพณีและวันส าคัญ 

 ๒) ส้าหรับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๓ – ๔  การจัดกิจกรรมทั้งใน-นอนห้องเรียน และบูรณาการตัวชี้วัด กับ
จุดเน้นการเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมห้องเรยีน 

พัก
กล

าง
วัน

 

กิจกรรมนอกห้องเรยีน 
วัน/เวลา ๐๙.๐๐- ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น. ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น. ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. 

จันทร ์

กิจกรรมโฮมรมู 
กิจกรรมแนะแนว 
ข่าวและเหตกุารณ์

ประจ าวัน 

ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร ์

สังคมวิทยาศาสตร์
สุขศึกษาฯ 

*กิจกรรมบรูณาการ ไทย คณิต 
สังคมวิทย์ จุดเน้นการอา่น การ
เขียน และการคิด การสือ่สาร 

*กิจกรรมชมุนุน/ชมรม 
(ทักษะชวีิต) 

อังคาร 

*กิจกรรมบูรณาการไทย คณิต 
สังคม วทิย์ จุดเนน้ อา่น  
การเขียน และการคดิ  

การสือ่สาร 

พุธ 
กิจกรรมบูรณาการลกูเสือ – เนตรนาร ี

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนแ์ละจุดเน้นทกัษะการคิด
แก้ปญัหา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 

พฤหสับด ี ภาษาต่างประเทศ *กิจกรรมบูรณาการ สุขศกึษา พลศกึษา ศิลปะ ดนตรี และทกัษะชีวิต 

ศุกร ์ ประวัติศาสตร ์

*กจิกรรมบูรณาการการท างานอาชพี
และเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
และจดุเนน้ทกัษะการคดิแก้ปัญหา

และการสือ่สาร 

*การพฒันาลกัษณะนิสัย กฬีา 
ดนตร ีศิลปะและสนุทรียภาพและ

จุดเนน้ทกัษะชวีิต 

หมายเหต ุ ภาคเช้า จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก 
    ภาคบา่ย จดัการเรยีนรู ้บูรณาการตัวชี้วัดและจุดเน้นการพัฒนาผู้เรยีน 
กิจกรรมการเรยีนรู้กลุ่มสาระและคุณลักษณะของผู้เรียนน าไปบูรณาการกับกิจกรรมประเพณีและวันส าคัญ 
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 ๓) ส้าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖  การจัดกิจกรรมทั้งใน-นอนห้องเรียน และบูรณาการตัวชี้วัดกับ
จุดเน้นการเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมห้องเรยีน 

พัก
กล

างว
ัน 

กิจกรรมนอกห้องเรยีน 
วัน/เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. 

จันทร ์

กิจกรรมโฮมรมู 
กิจกรรมแนะแนว 
ข่าวและเหตกุารณ์

ประจ าวัน 
 

ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร ์

สังคมวิทยาศาสตร์
สุขศึกษาฯ 

*กิจกรรมบรูณาการ ไทย คณิต 
สังคมวิทย์ จุดเน้นการอา่น                       

การเขยีน และการคิด การสือ่สาร 

*กิจกรรมชมุนุน/ชมรม 
(ทักษะชวีิต) 

อังคาร 
*กิจกรรมบรูณาการไทย คณิต 

สังคม วทิย ์จดุเน้น อา่น  
การเขยีน และการคิด การสือ่สาร 

พุธ 
กิจกรรมบูรณาการลกูเสือ – เนตรนาร ี

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนแ์ละจุดเน้นทกัษะการคิด
แก้ปญัหา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 

พฤหสับด ี ภาษาต่างประเทศ *กิจกรรมบรูณาการ สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี และทกัษะชีวติ 

ศุกร ์ ประวัติศาสตร ์

*กิจกรรมบรูณาการการท างาน
อาชพีและเทคโนโลยแีละ

ภาษาต่างประเทศและจุดเน้น
ทักษะการคิดแกป้ัญหาและการ

สื่อสาร 

*การพัฒนาลกัษณะนิสัย กีฬา 
ดนตรี ศิลปะและสุนทรยีภาพ

และจุดเน้นทกัษะชวีิต 

หมายเหต ุภาคเชา้ จัดการเรยีนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก 
   ภาคบ่าย จัดการเรียนรู้ บูรณาการตัวชีว้ัดและจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมการเรยีนรู้กลุ่มสาระและคุณลักษณะของผู้เรียนน าไปบูรณาการกับกิจกรรมประเพณีและวันส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจดักระบวนการเรยีนรู ้

ตามจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน   :   โรงเรยีนขนาดกลาง 
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๑.๑  บริบทของโรงเรียน   

  ๑) วิสัยทัศน์ 
   โรงเรียนขนาดกลางส่วนใหญ่ก าหนดวิสยัทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเรื่องของความรู้
เทคโนโลยี และคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๒) บริบทภายในโรงเรียน 
   เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑–๑,๕๐๐คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชัน้อนุบาลปทีี่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนสว่นใหญ่มาจากครอบครวัที่มาฐานะยากจน   แต่
ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นใน ภาคภูมิใจในตนเอง และรู้จักตนเอง สามารถเรียนรู้และรว่ม
กิจกรรมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
   มีครูครบทุกชั้น สอนตรงตามกลุ่มสาระและความถนัด มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา    
การใช้หลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์                        
มีภาวะผู้น าและมีจิตส านึกในการร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้เชน่ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ  ห้องสมุดที่เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีระบบการบริหารจัดการตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม                
ที่ก าหนดไว้ตามจุดเน้น มีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนักในหน้าที่
และพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดี และผลงานมีคุณภาพ 

  ๓)  บริบทของชุมชน 
   เป็นชุมชนเกษตรกรรม ผู้ปกครองประกอบอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน และรับจ้างทั่วไป มีฐานะยากจน  
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ไม่มีเวลาดูแล เอาใจใส่บุตรหลานเท่าที่ควร ผู้ปกครองบางคนไปท างานและประกอบอาชีพ
ต่างจังหวัด ปล่อยให้บุตรหลานอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ที่มีอายุมากท าให้บุตรหลานขาดความอบอุ่น ไม่ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ด้านการเรียนและความเป็นอยู่เท่าที่ควรท าให้เกิดปัญหาด้านการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

  ๔)  สภาพสังคม 
   โรงเรียนขนาดกลางส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสภาพสังคมที่เป็นชนบท ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเป็นแบบ
เครือญาติ อยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง พ่ึงพาอาศัยกัน เด็กนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ส่วนผู้ปกครองไป
ท างานรับจ้างต่างจังหวัด หรือในเมืองหลวง มีส่วนน้อยที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของตัวเอง สังคมส่วนใหญ่เป็นสังคม                 
เด็กวัยเรียน และสังคมผู้สูงอายุ     

  ๕)  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
   สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนขนาดกลางสว่นใหญ่จะล้อมรอบด้วยหมู่บ้านของชาวบ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
โรงเรียน ซึ่งมีส่วนน้อยที่แยกออกไปตั้งห่างจากตัวหมู่บ้าน ส่งผลให้ความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกัน  
 
 
 

ตอนที่ ๑  สภาพโรงเรียน 
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๑.๒ จุดเด่นของโรงเรียน 

  ๑)  ด้านผู้เรียน 
   นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดจาก
สารเสพติด และอบายมุข มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์                 
มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน 

  ๒)  ด้านคร ู
   ครูมีความรู้ความสามารถตามวุฒิ มีครูครบชั้นและสอนตรงตามกลุ่มสาระและความถนัด มีความ
สามัคคี มีกระบวนการท างานเป็นทีม มีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่  มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู สามารถปฏิบัติตนได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรัก เมตตากรุณา และเป็น
กัลยาณมิตรที่ดีต่อศิษย์ มีความเสียสละ ขยัน อดทนเพียรพยายาม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์  
นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และอยู่บนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

  ๓)  ด้านผู้บริหาร/การบริหารจัดการ/บริบทของโรงเรียน 
   ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมาย แลแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน  ใช้การบริหารจัดการเชิงระบบเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการน ากระบวนการวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร มีการนิเทศก ากับ ติดตามการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

  ๔)  ด้านชุมชน/ผู้ปกครอง 
   ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญของ
การศึกษา ให้ความร่วมมือ สนบัสนุน และเข้ามามีสว่นรว่มในการจัดการศึกษา 

๑.๓ จุดที่ต้องการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

  ๑)  จุดที่ต้องการพัฒนา 
   ๑.๑)  พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด                                                
ที่เหมาะสมตามระดับชั้นและวัยของนักเรียน     
   ๑.๒)  พัฒนาบริบทสภาพแวดล้อมตลอดจนแหล่งเรียนรู้ตา่ง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน  ภายนอก
ห้องเรียน ให้มีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับความสนใจ ความตอ้งการและเอ้ือการเกิดทักษะการคิดของนักเรียน 
   ๑.๓)  พัฒนานักเรียนใหเ้กิดทักษะการคิดตามระดับชั้นและวัยและสามารถน าทักษะการคิดไปใช้
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
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  ๒) แนวทางการพัฒนา 
   ๒.๑)  แนวทางการพัฒนาคร ู
     จัดท าเอกสารเทคนิคการสอนแจกให้คณะครูไปศึกษา เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้                  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และน าคณะครูไปศึกษาดูงานรูปแบบการสอนที่ดี  
   ๒.๒)  แนวทางการพัฒนาพัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน 
     ระดมความรว่มมือจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนรว่มในการปรับปรงุพัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ 
ตลอดจนแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ ใหเ้อ้ือต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน  
   ๒.๓)  แนวทางการพัฒนานักเรยีน 
     จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด เช่น การน านักเรยีน
ออกไปศึกษานอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการ การมอบหมายให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้า                  
ท ารายงาน  โครงงาน  และน าเสนอผลการศึกษา 

 
๒.๑  จุดเนน้ในการพัฒนา  
       จุดเน้นในการพัฒนา คือ พัฒนานักเรียนใหเ้กิดทักษะการคิด 

๒.๒  กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนตามจดุเนน้ 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  กิจกรรมผลไม้น่ารู้ 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  กิจกรรมเดาดูซิว่ายาวเท่าไร 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓   
  กิจกรรมที่ ๑  ส ารวจสิ่งมีชีวิตในบริเวณโรงเรยีน 
  กิจกรรมที่ ๒  ชมสวน 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  
  กิจกรรมที่ ๑ รุ้งกินน้ างามจริงเอย 
  กิจกรรมที่ ๒ ธรรมชาติศึกษาพัฒนาทักษะการคิด 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  กิจกรรมนิทานคุณธรรมน าสู่การคิด 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  กิจกรรม  Science  Show   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  กิจกรรมอ่านบทความยาเสพติด 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  กิจกรรมพูดน าเสนอเรื่องราวจากภาพ  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กิจกรรมฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ใบงาน 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๒  กระบวนการจัดการเรียนรูต้ามจดุเนน้การพัฒนาผู้เรียน  
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๒.๓ วิธีการพัฒนาผูเ้รียนตามจุดเนน้ (โครงการ/กิจกรรม) 
 

  
 ชื่อกิจกรรม    : ผลไม้น่ารู้   
 ทักษะการคิดที่พัฒนา :   ทักษะการสังเกตทักษะการจัดกลุ่ม 
 หลักการ/แนวคิด   : ทักษะการคิดเป็นทักษะที่มีความส าคัญในการใช้ในชีวติประจ าวันสถานศึกษา 
         ต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนโดยเฉพาะครู 
         ที่สามารถออกแบบวิธสีอนให้เดก็ได้รับการฝึกทักษะการคิดโดนเริ่มตั้งแต่ทักษะ 
         การสังเกต ทักษะการจัดกลุ่มซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการคิดระดับที่สูงขึ้นต่อไป   
 แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้ : บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  ๑) ครูน าตวัอย่างผลไม้มาให้นักเรียนดู จ านวน ๑๐ ชนิด และให้ช่วยกันบอกชื่อผลไม้ และสังเกตผลไม้แต่
ละชนิดวา่มีสีอะไรบ้างรูปร่างพ้ืนผิวเปน็อย่างไร  และมีรสชาตอิย่างไร 
  ๒) แบ่งกลุ่ม ๓ – ๕คน ให้สมาชิกภายในกลุ่มชว่ยกันจัดกลุ่มผลไม้โดยใช้ความคิดของนักเรยีนว่าใช้อะไร
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม 
  ๓) นักเรยีนแต่ละกลุ่มด าเนนิการจัดกลุ่มผลไม้ตามที่แต่ละกลุม่คิด โดยชว่ยกันสังเกตและบอกเหตุผลของ 
การจัดกลุ่มนั้นๆ 
  ๔) นักเรยีนน าเสนอผลการจดักลุ่มโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดการจ าแนกผลไม้ กลุ่มละ 1 ภาพ และ
ให้ออกมาน าเสนอผลงาน หนา้ชั้นเรียน พร้อมอธิบายเหตผุล 
  หมายเหตุ   ครูควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการสังเกต
และทักษะการจัดกลุ่ม โดยอาจบูรณาการจัดกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 การวัดและประเมินผล 
  ๑) วิธีการ 
   ๑.๑) สงัเกตพฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมในระหวา่งเรียน 
   ๑.๒) ตรวจผลงานแผนภาพความคิดการจ าแนกผลไม้ 
  ๒) เครื่องมือ 
   ๒.๑) แบบสังเกตพฤติกรรม 
   ๒.๒) แบบประเมินแผนภาพความคิด 
  ๓) เกณฑ์การประเมิน 
   ๓.๑) นักเรยีนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน 
   ๓.๒) นักเรยีนสามารถจ าแนก และจัดกลุ่มผลไม้ได้ถูกต้อง 
 การจดัตารางเรียน : บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน : นักเรียนเกิดทักษะการสังเกต และทักษะการจัดกลุ่ม 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 
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ตัวอย่างการประเมนิ 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน (คะแนนเต็ม ๙ คะแนน) 

ช่ือ –  สกลุ 

ความกระตือรือรน้ 
ในการเรยีน 

(๓) 

การท างาน
กลุม่ 
(๓) 

ความมี
ระเบยีบวินยั 

(๓) 

รวม 
(๙) 

ผลการ 
ประเมิน 

๑.      
๒.      
๓.      
๔.      
……………………………………………      

             ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมนิ 
                     ....../................../.............. 
 ๑.๑ เกณฑก์ารให้คะแนนพฤติกรรม 

พฤติกรรม 
ค าอธิบายระดับพฤติกรรม 

๓  คะแนน ๒  คะแนน ๑  คะแนน 
๑.  ความกระตือรือร้น 
ในการเรียน 
 

- ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้
  จนส าเร็จ 
- รับผิดชอบงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
  ทุกครั้ง 
- ท างานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด 
  และส่งงานตรงเวลา 

- ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้
- รับผิดชอบงานที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
- ท างานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด 
  และส่งงานไมต่รงเวลา 

- ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้
 เป็นบางครั้ง 
-รับผิดชอบงานที่ไดร้ับมอบหมาย  
 บางครั้ง 
-ท างานเสร็จไม่ทันเวลาที่ก าหนด 
 และส่งงานไม่ตรงเวลา 

๒.  การท างานกลุ่ม 
 

-  มีการวางแผนการด าเนินงานเป็น 
   ระบบ 
-  การท างานมีครบทุกขั้นตอน  
-  จัดเรียงล าดับความส าคญั 
   ก่อน – หลัง  ถูกต้องครบถ้วน 

-  มีการวางแผนการด าเนินงาน 
-  การท างานไม่ครบทุกขั้นตอน   
-  จัดเรียงล าดับความส าคญั 
   ก่อน-หลัง  ได้เป็นบางส่วน 

-  ไม่มีการวางแผนการด าเนินงาน 
-  การท างานไม่มีขั้นตอน   
-  ไม่จัดเรียงล าดับความส าคัญ 

๓. ความมีระเบียบวินัย -ผลงาน  ช้ินงาน  สะอาดเรยีบร้อย 
-ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่ก าหนด 
 ให้ร่วมกันทุกครั้ง 
 

-ผลงาน  ช้ินงาน  ส่วนใหญ่ 
 สะอาดเรียบร้อย 
-ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที ่
 ก าหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ ่

- ผลงาน  ช้ินงาน  ไม่ค่อยสะอาด 
  เรียบร้อย 
-ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่  
ก าหนดให้ร่วมกันเป็นบางครั้ง  
ต้องอาศัยการแนะน า 

 ๑.๒ การแปลความหมายของคะแนน 
    ๗ – ๙  คะแนน ระดับ ด ี     
    ๕ – ๘  คะแนน ระดับ พอใช้     
    ๑ – ๔  คะแนน ระดับ ปรับปรุงแกไ้ข 
 ๒.๓) เกณฑ์การผ่านการประเมนิ 
   ไดค้ะแนนตั้งแต่  ๕  คะแนนขึ้นไป 
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๒. แบบบันทกึผลการประเมนิแผนภาพความคิด 
 

ชื่อกลุม่ 
ระดับคะแนน สรุปผลการประเมนิ 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) ๓ ๒ ๑ 
๑.  ……………………………….     
๒. ……………………………….     
๓. ………………………………     
……………………………………     
 
             ลงช่ือ ....................................... ผูป้ระเมิน 
                     ....../................../.............. 
 
 ๒.๑ เกณฑก์ารให้คะแนนการประเมินแผนภาพความคดิ เร่ือง การจ าแนกผลไม้และการจัดกลุม่ผลไม ้
 

เกณฑ์การประเมนิ 
ระดับคะแนน/ความหมาย 

๓ (ดีมาก) ๒ (ดี) ๑ (พอใช)้ ๐ (ปรับปรุง) 
ช้ินงานของนกัเรียน 
(แผนผังความคดิการ
จ าแนกผลไม้และการจดั
กลุม่ผลไม)้ 

- ระบุช่ือผลไม้ได้
ถูกต้อง ชัดเจน ๘ – 
๑๐ ชนดิ 
- จัดกลุม่ผลไม้ตาม
ประเภท  ลกัษณะสี 
รูปรา่ง หรือผิวของ
ผลไมไ้ด้ถูกต้องทั้งหมด 
- รูปแบบแผนผัง
ความคดิถูกต้อง
ครอบคลมุจ านวนผลไม้
ทั้งหมด 
 

- ระบุช่ือผลไม้ได้
ถูกต้อง ชัดเจน ๕ – ๗
ชนิด 
-จัดกลุม่ผลไมต้าม
ประเภท  ลกัษณะสี 
รูปรา่ง หรือผิวของ
ผลไมไ้ด้ถูกต้องบาง
กลุม่ 
- รูปแบบแผนผัง
ความคดิถูกต้องแต่
ครอบคลมุจ านวนผลไม้
เป็นบางกลุ่ม 
 

- ระบุช่ือผลไม้ได้
ถูกต้อง ชัดเจน ๑ – ๔
ชนิด 
-จัดกลุม่ผลไมต้าม
ประเภท  ลกัษณะสี 
รูปรา่ง หรือผิวของ
ผลไมไ้ม่ถูกต้อง 
- รูปแบบแผนผัง
ความคดิไม่ถูกตอ้ง 
 

- ไมส่ามารถระบุช่ือ
ผลไมไ้ด ้
 

 
 ๒.๒  เกณฑก์ารผ่าน  นักเรียนแตล่ะกลุม่ต้องได้คะแนนตั้งแตร่ะดับ  ๒ ขึน้ไป 
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 ชื่อกิจกรรม    : เดาดูซิยาวเท่าไร  
 ทักษะการคิดที่พัฒนา :   ทักษะการเปรียบเทียบทักษะการจ าแนกประเภท 
 หลักการ/แนวคิด   : ทักษะการเปรียบเทียบเป็นความสามารถทางการคิดพิจารณา 
         เปรียบเทียบในสองลักษณะคือการเทียบเคียงความเหมือน หรอื 
         ความแตกต่างระหว่างสิง่หนึ่งกบัสิ่งอ่ืนๆโดยมีเกณฑ์การตัดสิน 
         และการเปรยีบเทียบสิ่งหนึ่งเปน็อีกสิ่งหนึ่งเพ่ือให้ได้ผลลัพธ ์
         ตอบสนองความต้องการ ส่วนทักษะการจ าแนกประเภทเป็น 
         ความสามารถในการแบ่งประเภทสิ่งของโดยหาเกณฑ์ (Criteria)  
         หรือสร้างเกณฑ์ในการแบ่งขึ้นเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกประเภทของ 
         สิ่งของมีอยู่๓อย่าง คือ ความเหมือน(Similarities) ความแตกต่าง  
         (Differences) และความสัมพันธ์ร่วม (Interrelationships) 
 แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้ : บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในหนว่ยการเรยีนรู ้เรื่อง การวัดความยาว ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  ๑) ครูให้นักเรยีนแต่ละคนศึกษาใบความรู ้เรื่อง การวดัความยาว 
  ๒) นักเรยีนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓– ๕ คน และเลือกสิ่งที่ต้องการวัดความยาว จ านวนกลุ่มละ ๕ อยา่งและ
เลือกเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกบัสิ่งที่จะวัด 
  ๓) นักเรยีนวัดจริงโดยใช้เครื่องมือวัดที่เลือก และบันทึกความยาวของสิ่งที่วัดลงในตารางบันทึกผล  
  ๔) นักเรยีนเปรยีบเทียบความยาวของสิ่งของที่นักเรียนวัด โดยเรียงล าดับความยาวจากมากไปหาน้อย  
  ๕) นักเรยีนสรปุผลการเปรียบเทียบว่าสิ่งใดยาวที่สุด ยาวเท่าไร รองลงมาคือสิ่งใด และสั้นที่สดุคืออะไร 
ยาวเท่าไร  
  ๖) นักเรยีนน าเสนอผลการวัดความยาวในรูปของแผนภูมิและสง่ตัวแทนรายงานหน้าชั้นเรยีน 
 การวัดและประเมินผล 
  ๑) วิธีการประเมิน 
   ๑.๑) สงัเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 
   ๑.๒) ตรวจผลงานแผนภูมิ  
  ๒) เครื่องมือประเมิน 
   ๒.๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
   ๒.๒) แบบประเมินแผนภูมิ 
  ๓) เกณฑก์ารประเมิน 
   ๓.๑) นักเรยีนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน 
   ๓.๒) นักเรยีนสามารถเปรียบเทียบความยาว และจ าแนกประเภทของสิ่งของได้ถูกต้อง 
 การจดัตารางเรียน  : บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน : นักเรียนเกิดทักษะการเปรียบเทียบ  และทักษะการจ าแนกประเภท 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒ 
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ตัวอย่างการประเมิน 
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

ชื่อ –  สกลุ ความกระตือรือร้น 
ในการเรียน (๓) 

การท างาน
กลุม่ (๓) 

ความมี
ระเบียบวนิัย 

(๓) 

รวม 
(๑๕) 

ผลการ 
ประเมนิ 

๑.      
๒.      
๓.      
๔.      
……………………………………………      
 
             ลงช่ือ ....................................... ผูป้ระเมิน 
                     ....../................../.............. 
 
 ๑.๑ เกณฑก์ารให้คะแนนพฤติกรรม 

พฤติกรรม 
ค าอธิบายระดับพฤติกรรม 
๓  คะแนน ๒  คะแนน ๑  คะแนน 

๑.  ความกระตือรือร้น 
ในการเรยีน 
 

- ตั้งใจปฏิบตัิกิจกรรมการ
เรยีนรูจ้นส าเรจ็ 
-รับผิดชอบงานที่ได้รบั
มอบหมายทกุครั้ง 
- ท างานเสรจ็ทันเวลาที่ก าหนด
และส่งงานตรงเวลา 

- ตั้งใจปฏิบตัิกิจกรรมการ
เรยีนรู ้
-รับผิดชอบงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
- ท างานเสรจ็ทันเวลาที่ก าหนด
และส่งงานไม่ตรงเวลา 
 

- ตั้งใจปฏิบตัิกิจกรรมการ
เรยีนรูเ้ป็นบางครั้ง 
-รับผิดชอบงานที่ได้รบั
มอบหมายบางครั้ง 
- ท างานเสรจ็ไม่ทันเวลาที่
ก าหนดและส่งงานไมต่รงเวลา 
 

๒.  การท างานกลุม่ 
 

-  มีการวางแผนการด าเนินงาน
เป็นระบบ 
-  การท างานมคีรบทุกขั้นตอน  
-  จัดเรยีงล าดบัความส าคญั
ก่อน – หลัง  ถกูต้องครบถ้วน 

-  มีการวางแผนการด าเนินงาน 
-  การท างานไมค่รบทุก
ขั้นตอน   
-  จัดเรยีงล าดบัความส าคญั
ก่อน – หลัง  ได้เปน็บางส่วน 

-  ไม่มีการวางแผนการ
ด าเนนิงาน 
-  การท างานไมม่ีขั้นตอน   
-  ไม่จัดเรียงล าดับความส าคญั 

๓. ความมีระเบียบวินัย -ผลงาน  ช้ินงาน  สะอาด
เรยีบรอ้ย 
- ปฏิบตัิตนอยู่ในข้อตกลงที่
ก าหนดใหร้่วมกันทุกครั้ง 
 

-  ผลงาน  ช้ินงาน  ส่วนใหญ่
สะอาดเรยีบรอ้ย 
-  ปฏิบตัิตนอยู่ในข้อตกลงที่
ก าหนดใหร้่วมกันเป็นสว่น
ใหญ ่

-  ผลงาน  ช้ินงาน  ไม่ค่อย
สะอาดเรยีบรอ้ย 
-  ปฏิบตัิตนอยู่ในข้อตกลงที่
ก าหนดใหร้่วมกันเป็นบางครั้ง  
ต้องอาศยัการแนะน า 

 ๑.๒ เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
    ๗ – ๙  คะแนน ระดับ ด ี     
    ๕ – ๘  คะแนน ระดับ พอใช้     
    ๑ – ๔  คะแนน ระดับ ปรับปรุงแกไ้ข 
 ๑.๓ เกณฑก์ารผ่านเกณฑก์ารประเมิน ไดค้ะแนนตั้งแต่  ๕  คะแนนขึน้ไป 
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๒. แบบบันทกึการประเมนิแผนภมูแิท่ง 
 

ชื่อกลุม่ 
ระดับคะแนน สรุปผลการประเมนิ 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) ๓ ๒ ๑ 
๑.  ……………………………….     
๒. ……………………………….     
๓. ………………………………     
……………………………………     
 
             ลงช่ือ ....................................... ผูป้ระเมิน 
                     ....../................../.............. 
 ๒.๑  เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินแผนภูมิแท่ง เรือ่ง การวดัความยาว 
 

ระดับคะแนน คุณลักษณะที่ปรากฏให้เหน็ 

๓ 

๑.  วัดความยาวได้ถูกต้อง  ๔ – ๕  ช้ิน 
๒.  เรียงล าดับความยาวได้ครบถูกตอ้ง 
๓.  เปรยีบเทียบความยาวได้ถูกต้อง สมบูรณ ์
๔.  น าเสนอแผนภูมแิท่งได้ถูกตอ้ง 

๒ 

๑.  วัดความยาวได้ถูกต้อง  ๒ – ๓  ช้ิน 
๒.  เรียงล าดับความยาวได้ครบถูกตอ้งบางส่วน 
๓.  เปรยีบเทียบความยาวได้ถูกต้องบางสว่น 
๔.  น าเสนอแผนภูมแิท่งได้ถูกตอ้งบางส่วน 

๑ 

๑.  วัดความยาวได้ถูกต้อง  ๑  ช้ิน 
๒.  เรียงล าดับความยาวไมไ่ด ้
๓.  เปรยีบเทียบความยาวไมไ่ด ้
๔.  น าเสนอแผนภูมแิท่งไม่ถูกตอ้ง 

 
 ๒.๒ เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนน 
   คะแนน  ๓  หมายถึง   ด ี
   คะแนน  ๒  หมายถึง   พอใช้ 
   คะแนน  ๑  หมายถึง   ปรับปรุง 
 ๒.๓ เกณฑก์ารผ่าน 
 นักเรยีนแตล่ะกลุม่ตอ้งได้คะแนนตั้งแต่ระดับ  ๒ ขึน้ไป 
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 ชื่อกิจกรรมที่ ๑   :   ส ารวจสิ่งมีชวีิตในบรเิวณโรงเรยีน    
 ทักษะการคิดที่พัฒนา :   ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยง 
 หลักการ/แนวคิด   : ทักษะการรวบรวมข้อมูลเป็นทกัษะการคิดขั้นพ้ืนฐานซึ่งมุ่งเนน้ให้ 
           นักเรียนใชว้ิธีการต่าง ๆ  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สว่นทักษะการ 
           เชื่อมโยงนั้นเป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
           มาอย่างมีความหมายซึ่งการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่มุ่งให้ 
           นักเรียนเกิดทักษะดังกล่าวนั้นจะต้องมีการออกแบบกิจกรรม 
           ที่สามารถกระตุ้นและเร้าความสนใจของนักเรยีนให้เกิดทักษะการคิด 
 แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้ : บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิงมีชวีิต 
  ๑) ครูแบ่งกลุ่มนักเรยีน กลุ่มละ ๓ – ๕คน 
  ๒) ครูมอบหมายให้นักเรยีนส ารวจพืชในบริเวณโรงเรยีน 
  ๓) นักเรยีนบันทึกชื่อสิ่งมีชีวติภายในโรงเรยีน 
  ๔) นักเรยีนแต่ละกลุ่มเลือกพืชและสัตว์มากลุ่มละ ๑ ชนิด จากนั้นไปสืบค้นว่าสิ่งมีชวีิตทั้ง ๒ ชนิด                                          
มีอะไรบ้างที่เหมือนกัน หรือต่างกัน  
  ๕) นักเรยีนแต่ละกลุ่มชว่ยกันคดิว่าสิ่งมีชีวติชนิดต่างๆ ที่ส ารวจพบนั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
นักเรียนอย่างไร 
  ๖) นักเรยีนแต่ละกลุ่มชว่ยกันท าแผนผังความคิดสรุปความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์และน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
 การวัดและประเมินผล 
  ๑) วิธีการประเมิน 
   สังเกตพฤติกรรมการรว่มกิจกรรม 
   ตรวจผลงาน แผนผังความคิด  
  ๒) เครื่องมือประเมิน 
   แบบสังเกตพฤติกรรมการรว่มกิจกรรม 
   แบบประเมินแผนผังความคดิ 
  ๓) เกณฑ์การประเมิน 
   นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน 
   นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้กับการด ารงชีวติประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ 
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ตัวอย่างการประเมิน 
๑. การประเมินพฤติกรรมการเรียน 
 ๑.๑ ตัวอย่างแบบสังเกต 

ชื่อ –  สกลุ ความกระตือรือร้น 
ในการเรียน 

(๓) 

การท างาน
กลุม่ 
(๓) 

ความมี
ระเบียบวนิัย 

(๓) 

รวม 
(๙) 

ผลการ 
ประเมนิ 

๑.      
๒.      
๓.      
……………………………………………      
 
             ลงช่ือ ....................................... ผูป้ระเมิน 
                     ....../................../.............. 

 ๑.๒ เกณฑก์ารให้คะแนนพฤติกรรม 

พฤติกรรม 
ค าอธิบายระดับพฤติกรรม 

๓  คะแนน ๒  คะแนน ๑  คะแนน 
๑.ความกระตอืรือร้น 
   ในการเรยีน 
 

- ตั้งใจปฏิบัตกิิจกรรมการเรยีนรู ้
  จนส าเรจ็ 
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
   ทกุครั้ง 
- ท างานเสรจ็ทันเวลาที่ก าหนดและ 
  ส่งงานตรงเวลา 

-  ตั้งใจปฏิบัติกจิกรรมการเรยีนรู ้
-  รบัผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
-  ท างานเสรจ็ทันเวลาที่ก าหนดและ 
   ส่งงานไม่ตรงเวลา 
 

- ตั้งใจปฏิบัตกิิจกรรมการเรยีนรู้เป็น 
  บางครั้ง 
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
  บางครั้ง 
- ท างานเสรจ็ไม่ทันเวลาที่ก าหนดและ 
  ส่งงานไม่ตรงเวลา 
 

๒.  การท างานกลุ่ม 
 

-  มกีารวางแผนการด าเนินงานเปน็ระบบ 
-  การท างานมีครบทกุขั้นตอน  
-  จดัเรียงล าดับความส าคัญกอ่น – หลัง 
   ถกูตอ้งครบถว้น 

-  มกีารวางแผนการด าเนินงาน 
-  การท างานไม่ครบทกุขั้นตอน   
-  จดัเรียงล าดับความส าคัญกอ่น– หลัง 
  ได้เป็นบางสว่น 

-  ไม่มกีารวางแผนการด าเนินงาน 
-  การท างานไม่มีขั้นตอน   
-  ไม่จดัเรียงล าดับความส าคัญ 

๓. ความมีระเบยีบ 
    วินยั 

-  ผลงาน  ชิ้นงาน  สะอาดเรยีบร้อย 
- ปฏบิัติตนอยู่ในขอ้ตกลงที่ก าหนดให ้
  รว่มกันทกุครั้ง 
 

-  ผลงาน  ชิ้นงาน  สว่นใหญ่สะอาด 
  เรยีบร้อย 
-  ปฏิบัตตินอยู่ในข้อตกลงทีก่ าหนดให ้
   รว่มกันเป็นสว่นใหญ ่

-  ผลงาน  ชิ้นงาน  ไม่ค่อยสะอาด 
   เรยีบรอ้ย 
-  ปฏิบัตตินอยู่ในข้อตกลงทีก่ าหนดให ้
   รว่มกันเป็นบางครั้ง  ต้องอาศัยการ 
   แนะน า 

 ๑.๓ เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
    ๗ – ๙  คะแนน ระดับ ด ี     
    ๕ – ๘  คะแนน ระดับ พอใช้     
    ๑ – ๔  คะแนน ระดับ ปรับปรุงแกไ้ข 
 ๑.๔ เกณฑก์ารผ่านเกณฑก์ารประเมิน ไดค้ะแนนตั้งแต่  ๕  คะแนนขึน้ไป 
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๒. การประเมินทกัษะการคิด 
 ๒.๑ แบบบันทกึผลการประเมนิ : แผนภาพความคิด 
 

ชื่อกลุม่ 
ระดับคะแนน สรุปผลการประเมนิ 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) ๓ ๒ ๑ 
๑.  ……………………………….     
๒. ……………………………….     
๓. ………………………………     
……………………………………     
 
             ลงช่ือ ....................................... ผูป้ระเมิน 
                     ....../................../.............. 
 
 ๒.๒ เกณฑก์ารให้คะแนนการประเมินแผนภาพความคดิ :  ความสมัพันธข์องสิ่งมีชีวิตกบัมนษุย์ 
 
ระดับคะแนน คุณลักษณะที่ปรากฏให้เหน็ 

๓ 
- สรุปรวบรวมข้อมลูได้ถูกต้องและเช่ือมโยงในชีวติประจ าวัน  
-สรปุความสมัพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ได้ถูกต้องสมบรูณ.์ 
-รูปแบบการน าเสนอแผนภาพความคิดได้ถูกต้องสมบรูณ ์

๒ 
- สรุปรวบรวมข้อมลูได้ถูกต้องแต่ยังไมเ่ช่ือมโยงในชีวิตประจ าวัน  
- สรุปความสมัพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับมนุษยไ์ด้ถกูต้องแต่ยังไมส่มบรูณ์. 
- รูปแบบการน าเสนอแผนภาพความคิดได้ถูกต้องบางสว่น 

๑ 
- สรุปรวบรวมข้อมลูได้ถูกต้องบางสว่นและไม่เช่ือมโยงในชีวิตประจ าวนั  
- สรุปความสมัพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับมนุษยไ์มไ่ด้  
- รูปแบบการน าเสนอแผนภาพความคิดยังไม่ถกูต้อง 

 
 ๒.๓ เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนน 
  คะแนน  ๓  หมายถึง   ด ี
  คะแนน  ๒  หมายถึง   พอใช้ 
  คะแนน  ๑  หมายถึง   ปรับปรุง 
 ๒.๔ เกณฑก์ารผ่าน  นักเรยีนแตล่ะกลุม่ตอ้งได้คะแนนตั้งแต่ระดับ  ๒ ขึน้ไป 
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 ชื่อกิจกรรมที่ ๒   :    ชมสวน 
 ทักษะการคิดที่พัฒนา :    ทักษะการรวบรวมข้อมูล  ทักษะการเชื่อมโยง 
 หลักการ/แนวคิด   :    ทักษะการรวบรวมข้อมูลเปน็ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานซึ่งมุ่งเน้น  
         ให้นักเรียนใชว้ิธีการตา่ง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ส่วนทักษะ 
         การเชื่อมโยงนั้นเป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา 
         อย่างมีความหมาย  ซึ่งการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียน 
         เกิดทักษะดังกล่าวนั้นจะต้องมีการออกแบบกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นและ 
         เร้าความสนใจของนักเรียนใหเ้กิดทักษะกระบวนการคิด 
 แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้
  ๑)  นักเรียนฟังเพลง อุทยานดอกไม้ ๒ ครั้ง  จากแผ่นซีดีเพลงแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดชื่อ 
เพลงไว้ในใจ แล้วครูจะถามชื่อเพลงทีหลัง (ครูยังไม่บอกชื่อเพลง) 
  ๒)  ครูเปิดเพลง อุทยานดอกไม้ ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง  จากนั้นครูอธิบายเสริมความรู้เกี่ยวกับ 
ประโยชน์ของดอกไม้ และต้นไม้บางชนิด  พร้อมทั้งน ารูปของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู  
  ๓)  นักเรียนฝึกร้องเพลง อุทยานดอกไม้ จากใบความรู้ และแผ่นซีดีเพลง จากนั้นให้นักเรียนคัดไทย 
  ๔)  ครูน านักเรียนไปเดินดูต้นไม้ และดอกไม้ต่าง ๆ รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน  โดยให้นักเรียนช่วยกัน
บันทึกชื่อต้นไม้ ดอกไม้ และประโยชน์ของต้นไม้ และดอกไม้ ชนิดต่าง ๆ   
  ๕)  นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ และดอกไม้ ที่นักเรียนชอบ  พร้อมทั้งประโยชน์ของต้นไม้ 
และดอกไม้ชนิดนั้น ๆ มาคนละ ๒ ชนิด โดยการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด หรือผู้รู้ในชุมชน 
  ๖)  นักเรียนวาดภาพต้นไม้ และดอกไม้ ที่นักเรียนชอบพร้อมทั้งเขียนบอกประโยชน์ของต้นไม้  
และดอกไม้ชนิดนั้น ๆ ลงในใบงาน  แล้วน ามาเสนอหน้าชั้นเรียน 
  ๗)  นักเรียนและครูร่วมกันสรุป การตั้งชื่อเพลงพร้อมทั้งการบอกชื่อต้นไม้ ดอกไม้ และประโยชน์ ของ
ต้นไม้ และดอกไม้ที่นักเรียนรู้จัก  จากนั้นครูมอบหมายให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้และ
ดอกไม้ตา่ง ๆ ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 การวัดผลประเมินผล 
 

ด้านความรู ้(K) ด้านทักษะ / กระบวนการ(P) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม(A) 
๑.  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรยีน 
๓.  แบบประเมินการตอบค าถาม 
๔.  แบบประเมินผลงาน 

๑   แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรยีน 
๓.  แบบประเมินการตอบค าถาม 
๔.  แบบประเมินผลงาน 

๑.  แบบประเมินคุณลักษณะ 
     อันพึงประสงค ์
๒.  สงัเกตพฤติกรรมนักเรยีน 
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ตัวอย่างการประเมิน 
๑. การประเมินพฤติกรรมการเรียน 
 ๑.๑ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรยีน :  กิจกรรมชมสวน             
   

ที่ ชื่อ – สกุล พฤติกรรมนักเรยีน รวม ผลการประเมิน 

กา
รม

ีส่ว
นร

ว่ม
ใน
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รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

ให
้คว

าม
ช่ว

ยเห
ลือ

เพ
ื่อน

อย
า่ง

เห
มา

ะส
ม 

กา
รย

อม
รบั

คว
าม

คดิ
เห

็นข
อง

ผู้อื่
น 

(ดี) (พอใช้) (ปรบัปรุง) 

๓ ๓ ๓ ๙ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         

 ๑.๒ เกณฑก์ารประเมนิสงัเกตพฤติกรรมนักเรียน 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 

มีส่วนร่วมในการท างาน 
ให้ความร่วมมือในการท างาน
ด้วยความเตม็ใจ 

ส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือใน
การท างานที่ได้รบัมอบหมาย 

ให้ความร่วมมือในการท างาน
เป็นบางครั้ง 

ให้ความช่วยเหลอืแนะน าเพื่อน
อย่างเหมาะสม 

สามารถแนะน าช่วยเหลอื
เพื่อนไดเ้สมอ 

ส่วนใหญแ่นะน าช่วยเหลือ
เพื่อนไดเ้ป็นบางครั้ง 

แนะน าช่วยเหลือเพื่อนได้
เป็นบางครั้ง 

การยอมรบัความคิดเหน็ของผู้อื่น 

ยอมรับฟังความคดิเห็นที่ดี
และมเีหตผุลของผู้อื่นทุกครั้ง 
ไม่ยดึความคดิเห็นของตนแต่
ฝ่ายเดียว 

ยอมรับฟังความคดิเห็นที่ดี
และมเีหตผุลของผู้อื่นบ้างแต่
บางครั้งจะยดึความคดิเห็น
ของตน 

ไมย่อมรับฟังความคดิเห็น
ของผู้อื่น มักยดึความคดิเหน็
ของตนแตฝ่่ายเดียว 

 
 ๑.๓ เกณฑก์ารประเมนิ คะแนนเต็ม ๙ คะแนน 
   คะแนน   ๗ – ๙  หมายถึง  ด ี
   คะแนน   ๔ – ๖  หมายถึง  พอใช้ 
   คะแนน   ๑ – ๓ หมายถึง  ปรบัปรุง 
 ๑.๔ เกณฑก์ารผ่าน ระดับ พอใช้  ขึ้นไป (๔ คะแนน)    
 
       ลงช่ือ .......................................................................... 
        (............................................................) 
             ครูผูส้อน / ผูป้ระเมิน 
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 ๒. แบบประเมนิทักษะการคิด  

  ๒.๑ การประเมนิจากการตอบค าถาม  

   ๒.๑.๑ แบบบนัทึกผลการประเมินทักษะการคิด : การตอบค าถามจากกิจกรรมชมสวน               

ที่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 

ผลการประเมิน 

กา
รต

ั้งช
ื่อเพ

ลง
(เห

มะ
สม

) 

กา
รบ

อก
ชื่อ

ต้น
ไม

้ถูก
ต้อ

ง 

กา
รบ

อก
ปร

ะโย
ชน์

ขอ
งพ

ืช 

(ดี) (พอใช้) (ปรบัปรุง) 

๓ ๓ ๓ ๙ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
 
   ๒.๑.๒ เกณฑก์ารประเมินการตอบค าถาม 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 

การตั้งช่ือเพลง 
ตั้งช่ือเพลงถูกต้องกับเนื้อหา
ของเพลง 

ตั้งช่ือเพลงเหมาะสมกับเนื้อหา
ของเพลง 

ตั้งช่ือเพลงไมเ่หมาะสม
เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง 

การบอกช่ือต้นไม้  และดอกไม ้ บอกช่ือต้นไม้และดอกไม้ 
ถูกต้องเสมอ 

บอกช่ือต้นไม้และดอกไม้ 
ถูกต้องเปน็บางครั้ง 

บอกช่ือต้นไม้และดอกไม้ ไม่
ถูกต้อง 

การบอกประโยชน์ของตน้ไม้
และดอกไม ้

บอกประโยชน์ของต้นไมแ้ละ
ดอกไม้ถกูต้องทุกครั้ง 

บอกประโยชน์ของต้นไมแ้ละ
ดอกไม้ถกูต้องเป็นบางครั้ง 

บอกประโยชน์ของต้นไมแ้ละ
ดอกไม ้ไม่ถูกต้อง 

 
   ๒.๑.๓ เกณฑ์การประเมนิ คะแนนเต็ม ๙ คะแนน 
    คะแนน   ๗ – ๙  หมายถึง  ด ี
    คะแนน   ๔ – ๖  หมายถึง  พอใช้ 
    คะแนน   ๑ – ๓ หมายถึง  ปรบัปรุง 
   ๒.๑.๔ เกณฑก์ารผ่าน ระดับ พอใช้  ขึ้นไป (๔ คะแนน)    
 
       ลงช่ือ .......................................................................... 
        (............................................................) 
             ครูผูส้อน / ผูป้ระเมิน 
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 ๒.๒ การประเมนิจากผลงานการเขยีนภาพ 
    ๒.๒.๑ แบบประเมนิผลงาน 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 

ผลการประเมิน 

กา
รเข

ยีน
สื่อ

คว
าม

 

มีค
วา

มค
ดิส

รา้
งส

รร
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ปร
ะโย

ชน์
ขอ

งก
าร

น า
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มูล
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ใช
 ้

(ดี) (พอใช้) (ปรบัปรุง) 

๓ ๓ ๓ ๙ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         

 
   ๒.๒.๒ เกณฑก์ารประเมินผลงาน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 

องค์ประกอบภาพ 

มีองค์ประกอบภาพชัดเจน 
ครบถ้วน มีรายละเอียดที่
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามธรรมชาต ิ

ภาพมีรายละเอียดทีส่อดคล้อง
กับความเป็นจริงตามธรรมชาต ิ

ภาพขาดรายละเอียดที่
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามธรรมชาต ิ

มีความคดิสรา้งสรรค ์
ผลงานมีรปูแบบน่าสนใจ   
มีความสัมพนัธ์กับหัวข้อที่
ก าหนด ระบายสีไดส้วยงาม 

ผลงานมีความสมัพันธ์กับ
หัวข้อที่ก าหนด แตไ่มด่ึงดดู
ความสนใจ 

ผลงานมีความสมัพันธ์กับ
หัวข้อที่ก าหนดน้อยมาก 

ประโยชน์ของการน าข้อมลูไปใช้ 
สามารถน าไปประยกุต์ใช้กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั
ได้อย่างเหมาะสม 

สามารถน าไปประยกุต์ใช้กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั
ได้บา้ง 

สามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้
น้อยมาก 

   ๒.๒.๓ เกณฑ์การประเมนิ คะแนนเตม็ ๙คะแนน 
    คะแนน   ๗ – ๙  หมายถึง  ด ี
    คะแนน   ๔ – ๖  หมายถึง  พอใช้ 
    คะแนน   ๑ – ๓ หมายถึง  ปรบัปรุง 
   ๒.๒.๔  เกณฑก์ารผ่าน ระดับ พอใช้  ขึ้นไป (๔ คะแนน)    
 
       ลงช่ือ .......................................................................... 
        (............................................................) 
             ครูผูส้อน / ผูป้ระเมิน 
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 ชื่อกิจกรรมที่ ๑      :   รุ้งกินน้ างามจริงเอย  
 ทักษะการคิดที่พัฒนา   :   ทักษะการตั้งค าถาม  ทักษะการให้เหตผุล 
 หลักการ/แนวคิด   :   การใช้ทักษะการตั้งค าถามเป็นเรื่องของการพูด การเขียนต่อสิ่งที่สงสัยต้องการรู้ 
         ผ่านกระบวนการคิดเพ่ือประมวลมาเป็นข้อค าถาม โดยการใช้ค าถาม  
         ต้องตรงประเด็น ชวนคิด เปิดโอกาสให้เลือกทักษะการคิดที่หลากหลาย  
         มีการอธิบายเหตุการณ์ การกระท าที่เชื่อมโยงให้เหน็ถึงสาเหต ุและผลที่เกิดจาก 
         เหตุการณ์หรือการกระท านั้น ๆ จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู ้และน าไป 
         ประยุกต์ใช้ได้ 
 แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้  
   ๑) ครูน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยใชภ้าพรุ้งกินน้ าหรือสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์รุ้งกินน้ า  
   ๒) แบ่งกลุ่มนักเรียนสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด หรืออินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ า 
   ๓) นักเรยีนแต่ละกลุ่มชว่ยกันตัง้ค าถามเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ ากลุ่มละ ๕ ข้อ พร้อมให้
เหตุผลสนับสนุน 
   ๔)  นักเรียนแตล่ะกลุ่มคัดเลือกค าถามที่ดีที่สุดกลุ่มละ ๑ค าถามมาน าเสนอและให้เพ่ือนช่วยกันตอบ 
   ๕) นักเรียนและครูอภิปรายรว่มกันถึงการใช้ค าถามที่เหมาะสม แนวทางการตอบค าถามอย่างมเีหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 
   ๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดท าแผนผังความคิด พร้อมภาพวาดการเกิดรุ้งกินน้ า และเขียนรายงาน 
   ๗)  นักเรียนแตล่ะกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอรายงานการเกิดรุ้งกินน้ าจากแผนผังความคิดและภาพวาด 
หมายเหตุ กิจกรรมนี้สามารถประยุกต์ใช้กบัปรากฏการณ์ธรรมชาติอ่ืนๆได้ เช่น การเกิดลมบก ลมทะเล การเกิด
สุริยุปราคา จันทรุปราคา  การเกิดฤดูกาลต่างๆ การเกิดพายุ ฯลฯ 
 การวัดและประเมินผล 
   ๑) วิธีการวัดและประเมินผล 
    ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    ๑.๒  สังเกตการน าเสนอค าถามของแต่ละกลุ่ม 
    ๑.๓   ตรวจผลงานแผนผังความคิด 
    ๑.๔  ตรวจผลงาน(ภาพวาดการเกิดรุ้งกินน้ า) 
   ๒) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
    ๒.๑  แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
    ๒.๒  แบบประเมินการน าเสนอค าถามของแต่ละกลุ่ม 
    ๒.๓  แบบประเมินแผนผังความคิด (Rubrics) 
    ๒.๔  แบบประเมินผลงานภาพวาดการเกิดรุ้งกินน้ า 
   ๓) เกณฑ์การประเมิน 
    ๓.๑  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
    ๓๒  สังเกตการน าเสนอค าถามของแต่ละกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
     ๓.๓ แผนผังความคิดและผลงาน (ภาพวาดการเกิดรุ้งกินน้ า) ผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 
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 ชื่อกิจกรรมที่ ๒      :   ธรรมชาติศึกษาพัฒนาทักษะการคิด 
 ทักษะการคิดที่พัฒนา   :   ทักษะการตั้งค าถาม  ทักษะการให้เหตผุล 
 หลักการ/แนวคิด   :   การใช้ทักษะการตั้งค าถามเป็นเรื่องของการพูด การเขียนต่อสิ่งที่สงสัย 
         ต้องการรู้ ผ่านกระบวนการคิดเพ่ือประมวลมาเป็นข้อค าถาม โดยการใช้ค าถาม  
         ต้องตรงประเด็น ชวนคิด เปิดโอกาสให้เลือกทักษะการคิดที่หลากหลาย  
         มีการอธิบายเหตุการณ์ การกระท าที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงสาเหตุ และผลที่เกิดจาก 
         เหตุการณ์หรือการกระท านั้น ๆ  จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ และน าไป 
         ประยุกต์ใช้ได้ 
 แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้ :    

๑) ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว 
๒) แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๕–๖ คน  ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มศึกษาภาพภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย  ดินโคลน 

ถล่ม  สนึามิ เปน็ต้น 
๓) นักเรียนแต่ละกลุ่มชว่ยกันตั้งค าถามจากภาพให้มากที่สุด  แลว้ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอค าถามและ 

ให้เพ่ือน ๆ ชว่ยกันตอบค าถาม และให้เหตผุลประกอบ 
๔) นักเรียนและครสูรุปประเด็นค าถามที่ส าคัญของแต่ละกลุ่ม  
๕) ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนตอบค าถามจากภาพโดยใช้เหตุผลผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  

เพ่ือน าไปสู่การสรุป  และตัดสนิใจที่มีประสิทธภิาพว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือกหรือควรท า 
  ๖)  นักเรียนระดมความคิดวิธีการป้องกันภัยพิบัติเป็นกลุ่มพร้อมทั้งอธิบายเหตุผล และเขียนสรุปใน
ลักษณะแผนผังความคิด  
  ๗)  ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอวิธีการป้องกันภัยพิบัติตามแผนผังความคิด 
  ๘) นักเรยีนและครสูรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และปัญหา / ข้อสงสยัต่าง ๆ ที่ยังสงสัย 
  หมายเหต ุการใช้ค าถาม / ตั้งค าถาม  ควรเป็นค าถามที่ฝึกทักษะการคิด 
  การวัดและประเมินผล 
   ๑) วิธีการวัดและประเมินผล 
    ๑.๑ สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 
    ๑.๒  สังเกตการน าเสนอค าถามของแต่ละกลุ่ม 
    ๑.๓ ตรวจแผนผังความคิด 
   ๒) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
    ๒.๑  แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
    ๒.๒ แบบประเมินการน าเสนอค าถามของแต่ละกลุ่ม 
    ๒.๓ แบบประเมินแผนผังความคิด (Rubrics) 
   ๓) เกณฑ์การประเมิน 
    ๓.๑ สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่  ผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
    ๓.๒ สังเกตการน าเสนอค าถามของแต่ละกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
    ๓.๓ แผนผังความคิด ผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
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ตัวอย่างการประเมิน 
๑. การประเมินพฤติกรรมการเรียน (กระบวนการกลุม่) 
 ๑.๑ การประเมนิการท างานกลุ่ม 
  ๑.๑.๑ แบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียน  :  การท างานกลุม่ 
 

ชื่อกลุ่ม 

รายการประเมิน 

รวมคะแนน 
(๒๐คะแนน) 

ท างานอย่างมี
ขั้นตอน 

(๔ คะแนน) 

การแสดงความ
คิดเห็นรว่มกัน 
(๔ คะแนน) 

ความร่วมมือใน
การท างาน 
(๔ คะแนน) 

กระบวน 
การคดิ 

(๔ คะแนน) 

ท างานได้
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่

ก าหนด 
(๔คะแนน) 

๑. กลุม่..................       
๒. กลุม่..................       
๓. กลุม่..................       
๔. กลุม่..................       
๕. กลุม่..................       
 
  ๑.๑.๒ เกณฑก์ารให้คะแนนการท างานกลุม่  
 

การประเมนิ 
ค าอธิบายระดับคะแนน 

๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 
ท างานอย่างมี
ขั้นตอน 
 

มีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ
โดยเรยีงล าดับ
ความส าคญั สอดคล้อง
กับเนื้อหา ใช้วสัดุ
อุปกรณ์อยา่งเหมาะสม
และคุม้ค่า 

มีการวางแผนการ
ท างาน อย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกบั
เนื้อหา ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อยา่ง
เหมาะสมและคุ้มคา่ 

มีการวางแผนการ
ท างานสอดคล้อง
กับเนือ้หา ใช้วสัดุ
อุปกรณ์อยา่ง
เหมาะสม 

มีการวางแผนการ
ท างาน    ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อยา่ง
เหมาะสม 

ไมม่ีการวาง
แผนการท างาน 
ไมม่ีการเตรียม
วัสดุอุปกรณ ์

การแสดงความ
คิดเห็นรว่มกนั 
 

มีการแสดงความคดิเหน็
อย่างสรา้งสรรค์ มี
เหตุผลสนบัสนนุ
สอดคล้องกับเนื้อหา/
กิจกรรมและยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้อื่น 

มีการแสดงความ
คิดเห็นอยา่ง
สรา้งสรรค์ สอดคล้อง
กับเนื้อหา/กิจกรรม
และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

มีการแสดงความ
คิดเห็น สอดคล้อง
กับเนื้อหา/กิจกรรม
และยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของ
ผู้อื่น 

มีการแสดงความ
คิดเห็น แตไ่ม่
สอดคล้องกับเนื้อหา/
กิจกรรมยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้อื่น 

ไมม่ีการแสดง
ความคดิเห็น 
และไมย่อมรับฟัง
ความคดิเห็นของ
ผู้อื่น 

ความรว่มมือ
ในการท างาน 
 

สนใจ เอาใจใส่ร่วมมือ
ท างานกลุม่อยา่ง
สรา้งสรรคด์้วยความ
เตม็ใจและแสดง
ความสามารถอย่างเตม็
ศักยภาพ   

สนใจ เอาใจใส่ร่วมมือ
ท างานกลุม่ด้วยความ
เตม็ใจและแสดง
ความสามารถอย่าง
เตม็ศักยภาพ   

สนใจ เอาใจใส่
ร่วมมือท างานกลุ่ม
และแสดง
ความสามารถอย่าง
เตม็ศักยภาพ   

สนใจ เอาใจใส่ให้
ความรว่มมือท างาน
กลุม่  

ไมส่นใจ ไม่ให้
ความรว่มมือใน
การท างานกลุม่ 

กระบวนการ
คิด 
 

สามารถคิดได้อย่างเปน็
ระบบ  
มีทักษะการตั้งค าถาม
อย่างสรา้งสรรค์ มีความ

สามารถคิดได้อย่าง
เป็นระบบ มีทักษะ
การตั้งค าถาม มคีวาม
เป็นเหต ุ

สามารถคิดได้ มี
ทักษะการตั้ง
ค าถาม  
มคีวามเป็นเหตุเปน็

สามารถคิดได้ มี
ทักษะการตั้งค าถาม  
จากข้อมลูเนื้อหา/
กิจกรรม 

ไมส่ามารถคดิ ไม่
มีทักษะการตั้ง
ค าถาม  
จากข้อมลู
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การประเมนิ 
ค าอธิบายระดับคะแนน 

๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 
เป็นเหต ุ
เป็นผลในการหาข้อมลู
จากเนื้อหา/กิจกรรมมา
สนับสนุนความคดิ 

เป็นผลในการหา
ข้อมูลจากเนื้อหา/
กิจกรรมมาสนับสนนุ
ความคดิ 

ผลในการหาข้อมลู
จากเนื้อหา/
กิจกรรมมา
สนับสนุน 

เนื้อหา/กิจกรรม 

ท างานได้
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

มีกระบวนการ/ขั้นตอน
ในการท างานอย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกบั
เนื้อหา/กิจกรรม ผลงาน
บรรลตุามเป้าหมาย
เสร็จทนัตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

มีกระบวนการ/
ขั้นตอนในการท างาน
สอดคล้องกับเนื้อหา/
กิจกรรม ผลงานบรรลุ
ตามเป้าหมายเสรจ็
ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

มีกระบวนการ/
ขั้นตอนในการ
ท างาน ผลงาน
บรรลตุามเป้าหมาย
เสร็จทนัตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มีกระบวนการ/
ขั้นตอนในการท างาน 
เสร็จทนัตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไมม่ีกระบวนการ/
ขั้นตอนในการ
ท างาน ไมเ่สรจ็
ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

  ๑.๑.๓ เกณฑก์ารประเมินจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
    คะแนน ๑๕ - ๒๐  =  ระดับด ี  
    คะแนน ๗-๑๔   =   ระดับพอใช้  
    คะแนน ๐-๖   =  ระดับควรปรับปรุง 
 
 ๑.๒ การประเมนิการน าเสนอค าถามของแต่ละกลุ่ม 
  ๑.๒.๑ แบบบนัทึกผลการประเมิน 
 

ชื่อกลุ่ม 

รายการประเมิน 

รวมคะแนน 
(๒๐ คะแนน) 

ตั้งค าถาม
สอดคล้องกบั

เน้ือหา 
(๕ คะแนน) 

ค าถามกระตุ้น
ความคิด 

(๕ คะแนน) 

ค าถามมีความ
เป็นเหตุเป็นผล 
(๕ คะแนน) 

วิธีการน าเสนอ 
(๕คะแนน) 
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  ๑.๒.๒ เกณฑก์ารให้คะแนนการน าเสนอค าถามของแต่ละกลุ่ม 
 

เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ค าอธิบายระดับคะแนน 

๕ คะแนน ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

ตั้งค าถาม
สอดคลอ้งกบั
เนื้อหา 
 

สามารถตั้งค าถามได้
อยา่งสรา้งสรรค์
สอดคลอ้งกบัเนื้อหา/
กิจกรรมและสื่อสาร/สื่อ
ความหมายให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่างชดัเจน  

สามารถตั้งค าถามได้
สอดคลอ้งกบั
เนื้อหา/กิจกรรม 
และสือ่สาร/สื่อ
ความหมายให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่างชดัเจน 

สามารถตั้งค าถาม
ได้และสือ่สาร/ 
สื่อความหมายให้
ผู้ฟังเข้าใจได้อยา่ง
ชัดเจน 

สามารถตั้ง
ค าถามได ้
และสือ่สาร/ 
สื่อความหมาย
ให้ผู้ฟังเขา้ใจได ้

สามารถตั้ง
ค าถามได ้
แต่ยังไม่สามารถ 
สื่อความหมาย
ให้ผู้ฟังเขา้ใจได ้

ไม่สามารถตั้ง
ค าถามได ้
และไมส่ามารถ 
สื่อความหมายให้
ผู้ฟังเข้าใจได ้

ค าถามกระตุ้น
ความคิด 
 

สามารถใช้ค าถาม
กระตุน้ความคิดของ
ผู้ฟังได้อยา่งชัดเจน 
ผู้ฟังเข้าใจ สามารถตอบ
ค าถามไดอ้ยา่งมีเหตุผล
ตรงตามความต้องการ 

สามารถใช้ค าถาม
กระตุน้ความคิดของ
ผู้ฟังได้ ผู้ฟังเขา้ใจ 
สามารถตอบค าถาม
ได้อยา่งมีเหตุผลตรง
ตามความตอ้งการ 

สามารถใช้ค าถาม
กระตุน้ความคิด
ของผู้ฟังได ้ผู้ฟัง
เข้าใจ สามารถ
ตอบค าถามได้ตรง
ตามความตอ้งการ 

สามารถใช้
ค าถามกระตุ้น
ความคิดของ
ผู้ฟังได้ ผู้ฟัง
เข้าใจ สามารถ
ตอบค าถามได ้

สามารถใช้
ค าถามกระตุ้น
ความคิดของ
ผู้ฟังได้  
 

ไม่สามารถใช้
ค าถามกระตุ้น
ความคิดของผู้ฟัง
ได้  
 

ค าถามมีความ
เป็นเหตุเปน็ผล 

สามารถใช้ค าถามที่มี
ความเป็นเหตุเปน็ผล 
ผู้ฟังเกิดความเขา้ใจ 
สามารถตอบค าถามได้
อยา่งมีเหตผุลชัดเจน
ตรงตามความต้องการ 

สามารถใช้ค าถามที่มี
ความเป็นเหตุเปน็ผล 
ผู้ฟังเกิดความเขา้ใจ 
สามารถตอบค าถาม
ได้อยา่งมีเหตุผล
ชัดเจน 

สามารถใช้ค าถาม
ที่มีความเป็นเหตุ
เป็นผล ผู้ฟังเกดิ
ความเขา้ใจ 
สามารถตอบ
ค าถามได้อยา่งมี
เหตุผล 

สามารถใช้
ค าถามที่มีความ
เป็นเหตุเปน็ผล 
ผู้ฟังเกิดความ
เข้าใจ 
สามารถตอบ
ค าถามได ้ 

สามารถใช้
ค าถามที่มีความ
เป็นเหตุเปน็ผล 
ผู้ฟังเกิดความ
เข้าใจ 

ไม่สามารถใช้
ค าถามที่มีความ
เป็นเหตุเปน็ผล 
ผู้ฟังไม่เข้าใจ 
 

วิธกีารน าเสนอ 
 

มีวิธกีารน าเสนอที่
หลากหลาย กระตุ้น
ความสนใจของผูฟ้ัง 
ผู้ฟังมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมและน าเสนอได้
อยา่งชัดเจนครอบคลมุ
เนื้อหา/กิจกรรม 

มีวิธกีารน าเสนอที่
หลากหลาย กระตุ้น
ความสนใจของผูฟ้ัง 
ผู้ฟังมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมและน าเสนอ
ได้อยา่งชัดเจน 

มีวิธกีารน าเสนอที่
หลากหลาย 
กระตุน้ความสนใจ
ของผู้ฟัง ผู้ฟังมี
ส่วนรว่มใน
กิจกรรม 

มีวิธกีารน าเสนอ
ที่ กระตุ้นความ
สนใจของผูฟ้ัง 
ผู้ฟังมีส่วนรว่ม
ในกิจกรรม 

มีวิธกีารน าเสนอ
ที่ กระตุ้นความ
สนใจของผูฟ้ัง  

ไม่สามารถ
น าเสนอเนือ้หา/ 
กิจกรรมที ่กระตุ้น
ความสนใจของ
ผู้ฟัง 

  ๑.๒.๓ เกณฑก์ารประเมินจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
    คะแนน  ๑๕ - ๒๐  = ระดับด ี
    คะแนน  ๗ - ๑๔   =  ระดับพอใช้ 
    คะแนน  ๐ - ๖   = ระดับควรปรับปรุง 
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๒. การประเมินทกัษะการคิด 
 ๒.๑ การประเมนิทักษะการคิด 
  ๒.๑.๒ แบบประเมนิแผนผังความคดิ 
 

ชื่อนกัเรียน 

รายการ 

รวมคะแนน 
(๑๕คะแนน) 

จัดกระท า
แผนผัง

อย่างเปน็
ระบบ 

เนื้อหา
ครอบคลุม 
ถูกต้อง 

เขียนสะกด
ถูกต้องตาม
หลักภาษา 

การเขยีนสื่อ
ความหมาย
ได้ชัดเจน 

มีความคิด
สร้างสรรค์ 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

  ๒.๑.๒ เกณฑก์ารให้คะแนนการประเมนิแผนผังความคิด 

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดี (๓ คะแนน) พอใช ้(๒ คะแนน) ควรปรับปรุง  (๑ คะแนน) 

 จัดกระท าแผนผังอย่างเป็น
ระบบ   

สามารถจัดท าแผนผังความคิดได้อยา่ง
เป็นระบบ  มีรูปแบบที่หลากหลาย 
น่าสนใจ เป็นแบบอยา่งได ้

สามารถจัดท าแผนผังความคิดได้
อยา่งเป็นระบบ  มีรูปแบบที่
หลากหลาย  

สามารถจัดท าแผนผังความคิดได ้

เนื้อหาครอบคลมุ ถูกตอ้ง เนื้อหามีความครอบคลมุตรงตาม
ประเดน็ที่ก าหนด  
มีใจความส าคัญครบถว้น 

เนื้อหามีความครอบคลมุตรงตาม
ประเดน็ที่ก าหนด  
 

เนื้อหายังไม่ครอบคลุมตามประเด็นที่
ก าหนด  
 

การเขยีนสะกดถกูต้องตาม
หลักภาษา 

สามารถเขยีนสะกดค าได้ถกูตอ้งตาม
หลักภาษา ใช้ถอ้ยค าที่เหมาะสมกบั
เนื้อหา 

สามารถเขยีนสะกดค าได้ถกูตอ้งตาม
หลักภาษา  

สามารถเขยีนสะกดค าไดแ้ต่บางค ายังไม่
ถูกต้องตามหลกัภาษา 

การเขยีนสือ่ความหมายได้
ชัดเจน 

สามารถเขยีนน าเสนอ สื่อความหมาย
ได้ชัดเจน ตรงตามประเด็น เขา้ใจได้
ง่าย 

สามารถเขยีนน าเสนอสือ่ความหมาย
ได้ชัดเจน  
 

การน าเสนอไม่สามารถสือ่ความหมายได ้
 

มีความคิดสรา้งสรรค์ ผลงานแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ มี
รูปแบบ สีสันสวยงาม น่าสนใจเป็น
แบบอยา่งได้ 

ผลงานแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ 
สีสันสวยงาม  

ผลงานไม่มีความคิดสรา้งสรรค์ ขาด
ความสวยงาม 

      คะแนนเตม็  ๑๕ คะแนน  ได้.........................คะแนน 
  ๒.๑.๓ เกณฑก์ารประเมิน 
        คะแนน ๑๑-๑๕ = ระดบัด ี
    คะแนน ๖-๑๐  = ระดบัพอใช้ 
    คะแนน ๐-๕  = ระดบัควรปรับปรุง 
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 ๒.๒ การประเมินภาพวาด 
  ๒.๒.๑ แบบบนัทึกผลการประเมิน เหมือนขอ้ ๒.๑.๑ 
  ๒.๒.๒ เกณฑก์ารให้คะแนนการประเมนิภาพวาด 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดี (๓ คะแนน) พอใช ้(๒ คะแนน) ควรปรับปรุง (๑ คะแนน) 

ความสวยงาม ภาพมีสีสันสวยงาม มกีารลงสีที่เหมอืน
จริงถูกตอ้งตามล าดับ 

ภาพมีสีสันสวยงาม มกีารลงสีที่
เหมือนจริง 

ภาพมีสีสันสวยงาม แต่การลงสยีังไม่
ถูกต้องเหมอืนของจริง 

องค์ประกอบภาพ มีองค์ประกอบภาพชัดเจน ครบถว้น มี
รายละเอยีดที่สอดคลอ้งกับความเป็น
จริงตามธรรมชาต ิ

ภาพมีรายละเอยีดที่สอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริงตามธรรมชาต ิ

ภาพขาดรายละเอียดที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงตามธรรมชาต ิ

ความสมดลุ ภาพมีความสมดุล ตามมิติของความ
เป็นธรรมชาต ิ 

ภาพมีความสมดุล แตข่าดมิติของ
ความเป็นธรรมชาต ิ

ภาพขาดความสมดุลและความเป็น
ธรรมชาต ิ

ภาพสือ่ความหมายได้ชัดเจน ภาพสือ่ความหมายได้ชัดเจน ตรงตาม
ประเดน็ ผูช้มเขา้ใจได้ง่าย 

ภาพสือ่ความหมายได ้ตรงตาม
ประเดน็  

ภาพไม่สามารถสื่อความหมายได้ตรง
ตามประเด็น 

มีความคิดสรา้งสรรค์ ผลงานแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ มี
จินตนาการ มีรปูแบบ สีสันสวยงาม 
น่าสนใจเปน็แบบอยา่งได ้

ผลงานแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ 
สีสันสวยงาม  

ผลงานไม่มีความคิดสรา้งสรรค์ ขาด
ความสวยงาม 

      คะแนนเต็ม  ๑๕ คะแนน  ได้.........................คะแนน 
  ๒.๒.๓  เกณฑก์ารประเมิน 
   คะแนน ๑๑-๑๕ = ระดบัด ี
   คะแนน ๖-๑๐  = ระดบัพอใช้ 
   คะแนน ๐-๕  = ระดบัควรปรับปรุง 
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 ชื่อกิจกรรม      :   นิทานคุณธรรมน าสู่การคิด  
 ทักษะการคิดที่พัฒนา   :   ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ 
 หลักการ/แนวคิด   : ทักษะการแปลความเป็นการเรยีบเรียง ถ่ายทอดข้อมูลในรูปแบบและ/หรือ 
         วิธีการใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากเดิม อาจเป็นจากการอ่าน การฟัง เรือ่งราวต่างๆ  
         แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดใหม่แต่ยังคงสาระเดิมไว ้ ส่วนทักษะการตีความ 
         เป็นความสามารถในการพิจารณา การลงความเห็น ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
         หรือสาระที่แฝงอยู่ปรากฏให้เหน็อย่างชัดเจน โดยการเชื่อมโยงกับบริบท 
         พ้ืนฐาน ความรู/้ประสบการณ์เดิมหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีอยู่  โดยการใช้นิทาน 
         คุณธรรม เป็นการเชื่อมโยงกับบริบท ความรู้ ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ของนักเรียน   
         การพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดดังกล่าวโดยใช้นิทานคณุธรรมเป็นอีก 
         วิธีหนึ่งที่จะชว่ยกระตุ้น เรา้ความสนใจและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด 
 แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้  
   ๑)  ครูให้นักเรียนอาสาสมัคร จ านวน ๑ คน ออกมาเล่านิทานเรื่องที่ตนเองเคยฟังมาแล้ว และมีความ
ประทับใจ และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากนิทานเรื่องที่สนใจ 
   ๒)  แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๗ – ๘ คน 
   ๓)  ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาจับสลากนิทานที่ส่งเสริมคุณธรรม  ๘  ประการ กลุ่มละ ๑เรื่อง 
   ๔)  นักเรียนแตล่ะกลุ่มหาตวัแทนในการเล่านิทานใหเ้พ่ือน ๆ ในกลุ่มฟังแล้วให้นักเรยีนชว่ยกนัแปล
ความหมาย แลว้หาตัวแทนแสดงบทบาทสมมต ิให้เพ่ือน ๆ ดู ภายในเวลาไม่เกิน  ๑๐นาท ี
   ๕)  นักเรียนแตล่ะกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ ใช้ค าพูดการแสดงเป็นภาษาของนักเรียนที่เข้าใจงา่ย 
   ๖)  นักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ รว่มกันตีความจากการดูบทบาทสมมติ แล้วสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทาน 
   ๗)  นักเรียนและครูสรปุเกี่ยวกบัความรู้ที่ได้จากการฟังนิทาน 
   ๘)  ครูจับสลากให้ตวัแทน ๑ กลุ่มออกมาเล่านิทานและสรุปขอ้คิดจากนิทาน 
    ๙) นักเรยีนท าใบงานฝึกการตคีวามจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 การวัดและประเมินผล 
   ๑) วิธีการวัดและประเมินผล 
    ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 
    ๑.๒ สังเกตการน าเสนอผลงานกลุ่ม (การแสดงบทบาทสมมติ) 
    ๑.๓ ตรวจใบงาน 
   ๒) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
    ๒.๑ แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
    ๒.๒ แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม(การแสดงบทบาทสมมติ) 
    ๒.๓ แบบประเมินใบงาน 
   ๓) เกณฑ์การประเมิน 
    ๓.๑ สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
     ๓.๒ สังเกตการน าเสนอผลงานกลุ่ม (การแสดงบทบาทสมมติ) ผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
    ๓.๓ ใบงาน ผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
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ตัวอย่างการประเมิน 
๑. การประเมินพฤติกรรมการเรียน (กระบวนการกลุม่) 
 ๑.๑ การประเมนิการท างานกลุ่ม 
  ๑.๑.๑ แบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียน  :  การท างานกลุม่ 
 

ชื่อกลุ่ม 

รายการประเมิน 

รวมคะแนน 
(๒๐คะแนน) 

ท างานอย่างมี
ขั้นตอน 

(๔ คะแนน) 

การแสดงความ
คิดเห็นรว่มกัน 
(๔ คะแนน) 

ความร่วมมือใน
การท างาน 
(๔ คะแนน) 

กระบวน 
การคดิ 

(๔ คะแนน) 

ท างานได้
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่

ก าหนด 
(๔คะแนน) 

๑. กลุม่..................       
๒. กลุม่..................       
๓. กลุม่..................       
๔. กลุม่..................       
๕. กลุม่..................       
 
  ๑.๑.๒ เกณฑก์ารให้คะแนนการท างานกลุม่  
 

การประเมนิ 
ค าอธิบายระดับคะแนน 

๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 
ท างานอย่างมี
ขั้นตอน 
 

มีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ
โดยเรยีงล าดับ
ความส าคญั สอดคล้อง
กับเนื้อหา ใช้วสัดุ
อุปกรณ์อยา่งเหมาะสม
และคุม้ค่า 

มีการวางแผนการ
ท างาน อย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกบั
เนื้อหา ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อยา่ง
เหมาะสมและคุ้มคา่ 

มีการวางแผนการ
ท างานสอดคล้อง
กับเนื้อหา ใช้วสัดุ
อุปกรณ์อยา่ง
เหมาะสม 

มีการวางแผนการ
ท างาน    ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อยา่ง
เหมาะสม 

ไมม่ีการวาง
แผนการท างาน 
ไมม่ีการเตรียม
วัสดุอุปกรณ ์

การแสดงความ
คิดเห็นรว่มกนั 
 

มีการแสดงความคดิเหน็
อย่างสรา้งสรรค์ มี
เหตุผลสนบัสนนุ
สอดคล้องกับเนื้อหา/
กิจกรรมและยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้อื่น 

มีการแสดงความ
คิดเห็นอยา่ง
สรา้งสรรค์ สอดคล้อง
กับเนื้อหา/กิจกรรม
และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

มีการแสดงความ
คิดเห็น สอดคล้อง
กับเนื้อหา/กิจกรรม
และยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของ
ผู้อื่น 

มีการแสดงความ
คิดเห็น แตไ่ม่
สอดคล้องกับเนื้อหา/
กิจกรรมยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้อื่น 

ไมม่ีการแสดง
ความคดิเห็น 
และไมย่อมรับฟัง
ความคดิเห็นของ
ผู้อื่น 

ความรว่มมือ
ในการท างาน 
 

สนใจ เอาใจใส่ร่วมมือ
ท างานกลุม่อยา่ง
สรา้งสรรคด์้วยความ
เตม็ใจและแสดง
ความสามารถอย่างเตม็
ศักยภาพ   

สนใจ เอาใจใส่ร่วมมือ
ท างานกลุม่ด้วยความ
เตม็ใจและแสดง
ความสามารถอย่าง
เตม็ศักยภาพ   

สนใจ เอาใจใส่
ร่วมมือท างานกลุ่ม
และแสดง
ความสามารถอย่าง
เตม็ศักยภาพ   

สนใจ เอาใจใส่ให้
ความรว่มมือท างาน
กลุม่  

ไมส่นใจ ไม่ให้
ความรว่มมือใน
การท างานกลุม่ 

กระบวนการ
คิด 
 

สามารถคิดได้อย่างเปน็
ระบบ  
มีทักษะการตั้งค าถาม
อย่างสรา้งสรรค์ มีความ

สามารถคิดได้อย่าง
เป็นระบบ มีทักษะ
การตั้งค าถาม มคีวาม
เป็นเหต ุ

สามารถคิดได้ มี
ทักษะการตั้ง
ค าถาม  
มีความเป็นเหตุเปน็

สามารถคิดได้ มี
ทักษะการตั้งค าถาม  
จากข้อมลูเนื้อหา/
กิจกรรม 

ไมส่ามารถคดิ ไม่
มีทักษะการตั้ง
ค าถาม  
จากข้อมลู
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การประเมนิ 
ค าอธิบายระดับคะแนน 

๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 
เป็นเหต ุ
เป็นผลในการหาข้อมลู
จากเนื้อหา/กิจกรรมมา
สนับสนุนความคดิ 

เป็นผลในการหา
ข้อมูลจากเนื้อหา/
กิจกรรมมาสนับสนนุ
ความคดิ 

ผลในการหาข้อมลู
จากเนื้อหา/
กิจกรรมมา
สนับสนุน 

เนื้อหา/กิจกรรม 

ท างานได้
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

มีกระบวนการ/ขั้นตอน
ในการท างานอย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกบั
เนื้อหา/กิจกรรม ผลงาน
บรรลตุามเป้าหมาย
เสร็จทนัตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

มีกระบวนการ/
ขั้นตอนในการท างาน
สอดคล้องกับเนื้อหา/
กิจกรรม ผลงานบรรลุ
ตามเป้าหมายเสรจ็
ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

มีกระบวนการ/
ขั้นตอนในการ
ท างาน ผลงาน
บรรลตุามเป้าหมาย
เสร็จทนัตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มีกระบวนการ/
ขั้นตอนในการท างาน 
เสร็จทนัตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไมม่ีกระบวนการ/
ขั้นตอนในการ
ท างาน ไมเ่สรจ็
ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

  ๑.๑.๓ เกณฑก์ารประเมินจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
    คะแนน ๑๕ - ๒๐  =  ระดับด ี  
    คะแนน ๗-๑๔   =   ระดับพอใช้  
    คะแนน ๐-๖   =  ระดับควรปรับปรุง 
 
๒. การประเมินทักษะการคดิ  
 ๒.๑ การประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม(การแสดงบทบาทสมมติ) 
  ๒.๑.๑ แบบบันทึกการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

ช่ือกลุ่ม 

รายการประเมิน 

รวมคะแนน 
(๒๐คะแนน) 

การแสดง
สอดคล้อง 

กับเนื้อหา(๕
คะแนน) 

การแสดงกระตุ้น
ความสนใจ 
ของผู้ชม 

(๕คะแนน) 

การแสดงกระชับ
ตามเวลาที่
ก าหนด 

(๕คะแนน) 

การมีสว่นรว่ม
ของสมาชิก 
(๕คะแนน) 

๑. กลุม่..................      
๒. กลุม่..................      
๓. กลุม่..................      
๔. กลุม่..................      
๕. กลุม่..................      
 
  ๒.๑.๒ เกณฑป์ระเมนิการน าเสนอผลงานกลุม่  
 

การประเมิน 
ค าอธิบายระดบัคะแนน 

๕ คะแนน ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

การแสดง
สอดคลอ้ง 
กับเนือ้หา 

การแสดงสอดคล้องกับ
เนื้อหา ผู้ชมเข้าใจง่าย 
สื่อความหมายได้ตรง
ประเดน็ ผูแ้สดง
สามารถถา่ยทอด

การแสดงสอดคล้องกับ
เนื้อหา ผู้ชมเข้าใจง่าย สื่อ
ความหมายได ้ผูแ้สดง
สามารถถา่ยทอด
ความรู้สึก อารมณ์ได้

การแสดงสอดคล้อง
กับเนือ้หา สื่อ
ความหมายได ้ผู้
แสดงสามารถ
ถ่ายทอดความ รู้สึก

การแสดง
สอดคลอ้งกบั
เนื้อหาผูแ้สดง
สามารถถา่ย 
ทอดความรู้สึก 

การแสดงไม่
สอดคลอ้งกบั
เนื้อหา  
ผู้แสดงสามารถ
ถ่ายทอด

การแสดงไม่
สอดคลอ้งกบั
เนื้อหา  
ผู้แสดงไม่
สามารถ



 
 

 
44 

การประเมิน 
ค าอธิบายระดบัคะแนน 

๕ คะแนน ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

ความรู้สึก อารมณ์ได้
เหมือนจริง 

เหมือนจริง 
 

อารมณ์ได้เหมอืน
จริง 

อารมณ์ได้เหมอืน
จริง 

ความรู้สึก 
อารมณ์ได้
เหมือนจริง 

ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
อารมณ์ได้
เหมือนจริง 

การแสดงกระตุ้น
ความสนใจ 
ของผู้ชม 
 

การแสดงมีการน าเสนอ
เป็นเรื่อง 
ราวที่เร้าความสนใจ
ของผู้ชมให้ชวนติดตาม 
มีสื่อ อุปกรณ์ประกอบ
ในการแสดงทีก่ระตุ้น
ความสนใจของผูช้ม
อยา่งเหมาะสม 

การแสดงมีการน าเสนอ
เป็นเรื่องราวที่เร้าความ
สนใจของผูช้มใหช้วน
ติดตามมีสือ่ อปุกรณ์
ประกอบในการแสดงที่
กระตุน้ความสนใจของ
ผู้ชม 

การแสดงมีการ
น าเสนอเปน็เรื่องราว
ที่เร้าความสนใจของ
ผู้ชมให้ชวนตดิตาม   
มีสื่อ อุปกรณ์
ประกอบในการแสดง 

การแสดงมีการ
น าเสนอเปน็
เรื่องราวที่เรา้
ความสนใจของ
ผู้ชมให้ชวน
ติดตาม   
แต่ขาดสือ่  
อุปกรณ์ประกอบ
ในการแสดง 

การแสดงมีการ
น าเสนอเปน็
เรื่องราว  
แต่ขาดสือ่ 
อุปกรณ์ในการ
แสดง 

การแสดงไม่
น าเสนอเปน็
เรื่องราว ขาด
สื่อ อุปกรณ์ใน
การแสดง 

การแสดงกระชบั
ตามเวลาที่
ก าหนด 
 

การแสดงมีความชัดเจน 
กระชบั 
สามารถเขา้ใจได้ง่าย 
เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนไม่เกิดความ
ผิดพลาดและแสดงได้
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การแสดงมีความชัดเจน
สามารถ 
เข้าใจได้ง่ายเป็น 
ไปตามล าดบัขั้นตอน 
ไม่เกิดความผิดพลาดและ
แสดงได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การแสดงมีความ
ชัดเจน  
สามารถเขา้ใจได้ง่าย 
ไม่เกิดความผิดพลาด
และแสดงได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

การแสดงมีความ
ชัดเจน  
สามารถเขา้ใจได้
ง่าย และแสดงได้
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

การแสดงมี
ความชัดเจน  
สามารถเขา้ใจ
ได้ง่าย และการ
แสดงไม่เปน็ไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การแสดงไม่มี
ความชัดเจน  
และการแสดง
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การมีส่วนร่วม
ของสมาชกิ 
 

สมาชกิทกุคนมีสว่น
ร่วมในการแสดง  ให้
ความรว่มมอือย่าง
เต็มที่รับผิดชอบในการ
ท างานชว่ยเหลอืซ่ึงกัน
และกัน 
มีการเปิดโอกาสให้
สมาชกิได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน 

สมาชกิทกุคนมีสว่นรว่ม
ในการแสดง  รับผิดชอบ
ในการท างาน  
ช่วยเหลอืซ่ึงกันและกันมี
การเปิดโอกาสใหส้มาชิก
ได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกนั 

สมาชกิทกุคนมีสว่น
ร่วมในการแสดง   
ช่วยเหลอืซ่ึงกันและ
กัน 
มีการเปิดโอกาสให้
สมาชกิได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน 

สมาชกิทกุคนมี
ส่วนรว่มในการ
แสดง   
มีการเปิดโอกาส
ให้สมาชิกไดแ้สดง
ความคิดเหน็
ร่วมกนั 

สมาชกิบางคนมี
ส่วนรว่มในการ
แสดง   
มีการเปิดโอกาส
ให้สมาชิกได้
แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน 

สมาชกิบางคนมี
ส่วนรว่มในการ
แสดง   
ไม่มีการเปิด
โอกาสให้
สมาชกิได้แสดง
ความคิดเหน็
ร่วมกนั 

 
  เกณฑ์การประเมนิจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
  คะแนน ๑๕-๒๐ = ระดบัด ี
  คะแนน ๗-๑๔  = ระดบัพอใช้ 
  คะแนน ๐-๖  = ระดบัควรปรับปรุง 
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 ๒.๒  การประเมินใบงาน/ผลงาน 
   ๒.๒.๑  แบบบนัทึกผลการประเมนิ 
 

ชื่อนักเรยีน 

รายการ 

รวมคะแนน 
(๑๕คะแนน) 

ความถกูต้อง 
ของ 

ใบงาน/ผลงาน 
 

เนื้อหา
ครอบคลมุ 
ถูกต้อง 

เขียนสะกด
ถูกต้องตามหลกั

ภาษา 

การเขยีนสือ่
ความหมายได้

ชัดเจน 

มีความคิด
สร้างสรรค์ 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
  ๒.๒.๒  เกณฑก์ารประเมินใบงาน/ผลงาน 
 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

ดี (๓ คะแนน) พอใช ้(๒ คะแนน) ควรปรบัปรุง (๑ คะแนน) 
ความถกูต้องของ 
ใบงาน/ผลงาน 
 

สามารถตอบค าถามในใบงาน/ผลงานที่
ก าหนดให้ท าไดถู้กตอ้ง ครบถว้นทกุ
ประเดน็ 

สามารถตอบค าถามในใบงาน/ผลงาน
ที่ก าหนดให้ท าไดถู้กตอ้ง ครบถว้น
บางประเด็น 

ตอบค าถามในใบงาน/ผลงานที่
ก าหนดให้ท าไมถู่กตอ้ง และไม่ครบถว้น
ทุกประเด็น 

เนื้อหาครอบคลมุ ถูกตอ้ง เนื้อหามีความครอบคลมุตรงตาม
ประเดน็ที่ก าหนด  
มีใจความส าคัญครบถว้น 

เนื้อหามีความครอบคลมุตรงตาม
ประเดน็ที่ก าหนด  
 

เนื้อหายังไม่ครอบคลุมตามประเด็นที่
ก าหนด  
 

การเขยีนสะกดถกูต้องตาม
หลักภาษา 

สามารถเขยีนสะกดค าได้ถกูตอ้งตาม
หลักภาษา ใช้ถอ้ยค าที่เหมาะสมกบั
เนื้อหา 

สามารถเขยีนสะกดค าได้ถกูตอ้งตาม
หลักภาษา  

สามารถเขยีนสะกดค าไดแ้ต่บางค ายังไม่
ถูกต้องตามหลกัภาษา 

การเขยีนสือ่ความหมายได้
ชัดเจน 

สามารถเขยีนสือ่ความหมายได้ชัดเจน 
ตรงตามประเด็น  

สามารถน าเสนอสื่อความหมายได้
ชัดเจน  
 

การน าเสนอยังไม่สามารถสื่อความหมาย
ได้ชัดเจน 

มีความคิดสรา้งสรรค์ ใบงาน/ผลงานแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ ใชภ้าษาสละสลวย มีการ
ตกแต่งใบงาน/ผลงานให้มีสีสันสวยงาม 
น่าสนใจเปน็แบบอยา่งได ้

ใบงาน/ผลงานแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ มีการตกแต่งใบงาน/
ผลงานให้มีสีสันสวยงาม  

ใบงาน/ผลงานไม่มีความคิดสรา้งสรรค์ 
ไม่มีการตกแต่งใบงาน/ผลงานให้มีสีสัน
สวยงาม  

      คะแนนเตม็  ๑๕ คะแนน  ได้.........................คะแนน 
  เกณฑ์การประเมนิ 
   คะแนน ๑๑-๑๕ = ระดบัด ี
   คะแนน ๖-๑๐  = ระดบัพอใช้ 
   คะแนน ๐-๕  = ระดบัควรปรับปรุง 
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 ชื่อกิจกรรม      :  การแสดงทางวิทยาศาสตร ์(Science  Show) 
 ทักษะการคิดที่พัฒนา   :   ทักษะการสรุปอ้างอิงทักษะการน าความรู้ไปใช ้
 หลักการ/แนวคิด   :   การแสดงทางวิทยาศาสตร ์(Science  Show)เป็นกิจกรรมที่เนน้ให้นักเรียน 
         ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Learning by doing ) ในการระบคุวามสัมพันธ ์
         ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่จากการที่ได้เรียนรู้ 
         จากทฤษฎีในการคิด มีทักษะในการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและ 
         น าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตจรงิได้ 
 แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้  
  ๑)  ครูน าสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)ให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นและเล่าประสบการณ์ท่ีนักเรียนเคยฟัง 
  ๒)  แบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ ๕ – ๖คน 
  ๓)  นักเรียนศึกษาค้นคว้ากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)ในอินเตอร์เนต็ 
  ๔)  นักเรียนแตล่ะกลุ่มชว่ยกันคิดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)กลุ่มละ  ๓เรื่อง  
โดยใช้วสัดุ อุปกรณ์ ในท้องถิ่นที่หาง่าย 
  ๕)  นักเรียนแตล่ะกลุ่ม น าเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร ์(Science  Show)ในเวลาไม่เกิน  ๑๐นาท ีให้
นักเรียนคนอ่ืน ๆ  มีส่วนรว่มในการแสดง 
  ๖)  นักเรียนแตล่ะกลุ่มชว่ยกันสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร์  และประยุกต์น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน จากแตล่ะกิจกรรม 
  ๗) ครูสุ่มให้นักเรียนน าเสนอการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในกิจกรรมประจ าวัน 
  ๘)  นักเรียนและครูสรปุความรูท้ี่ได้จากการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) 
  ๙)  นักเรียนตอบค าถามในใบงาน 
 การวัดและประเมินผล 

๑) วิธีการวัดและประเมินผล 
 ๑.๑)  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 

   ๑.๒) ประเมินการน าเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร ์(Science  Show) 
   ๑.๓) ตรวจใบงาน 
  ๒)  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
   ๒.๑) แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
   ๒.๒) แบบประเมินการน าเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) 
   ๒.๓) แบบประเมินใบงาน 
  ๓) เกณฑ์การประเมิน 
     ต้องได้รับผลการในระดับพอใชข้ึ้นไป 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ 
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ตัวอย่างการประเมิน 
๑. การประเมินพฤติกรรมการเรียน (กระบวนการกลุม่) 
 ๑.๑ การประเมนิการท างานกลุ่ม 
  ๑.๑.๑ แบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียน  :  การท างานกลุม่ 
 

ชื่อกลุ่ม 

รายการประเมิน 

รวมคะแนน 
(๒๐คะแนน) 

ท างานอย่างมี
ขั้นตอน 

(๔ คะแนน) 

การแสดงความ
คิดเห็นรว่มกัน 
(๔ คะแนน) 

ความร่วมมือใน
การท างาน 
(๔ คะแนน) 

กระบวน 
การคดิ 

(๔ คะแนน) 

ท างานได้
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่

ก าหนด 
(๔คะแนน) 

๑. กลุม่..................       
๒. กลุม่..................       
๓. กลุม่..................       
๔. กลุม่..................       
๕. กลุม่..................       
 
  ๑.๑.๒ เกณฑก์ารให้คะแนนการท างานกลุม่  
 

การประเมนิ 
ค าอธิบายระดับคะแนน 

๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 
ท างานอย่างมี
ขั้นตอน 
 

มีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ
โดยเรยีงล าดับ
ความส าคญั สอดคล้อง
กับเนื้อหา ใช้วสัดุ
อุปกรณ์อยา่งเหมาะสม
และคุม้ค่า 

มีการวางแผนการ
ท างาน อย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกบั
เนื้อหา ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อยา่ง
เหมาะสมและคุ้มคา่ 

มีการวางแผนการ
ท างานสอดคล้อง
กับเนื้อหา ใช้วสัดุ
อุปกรณ์อยา่ง
เหมาะสม 

มีการวางแผนการ
ท างาน    ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อยา่ง
เหมาะสม 

ไมม่ีการวาง
แผนการท างาน 
ไมม่ีการเตรียม
วัสดุอุปกรณ ์

การแสดงความ
คิดเห็นรว่มกนั 
 

มีการแสดงความคดิเหน็
อย่างสรา้งสรรค์ มี
เหตุผลสนบัสนนุ
สอดคล้องกับเนื้อหา/
กิจกรรมและยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้อื่น 

มีการแสดงความ
คิดเห็นอยา่ง
สรา้งสรรค์ สอดคล้อง
กับเนื้อหา/กิจกรรม
และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

มีการแสดงความ
คิดเห็น สอดคล้อง
กับเนื้อหา/กิจกรรม
และยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของ
ผู้อื่น 

มีการแสดงความ
คิดเห็น แตไ่ม่
สอดคล้องกับเนื้อหา/
กิจกรรมยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้อืน่ 

ไมม่ีการแสดง
ความคดิเห็น 
และไมย่อมรับฟัง
ความคดิเห็นของ
ผู้อื่น 

ความรว่มมือ
ในการท างาน 
 

สนใจ เอาใจใส่ร่วมมือ
ท างานกลุม่อยา่ง
สรา้งสรรคด์้วยความ
เตม็ใจและแสดง
ความสามารถอย่างเตม็
ศักยภาพ   

สนใจ เอาใจใส่ร่วมมือ
ท างานกลุม่ด้วยความ
เตม็ใจและแสดง
ความสามารถอย่าง
เตม็ศักยภาพ   

สนใจ เอาใจใส่
ร่วมมือท างานกลุ่ม
และแสดง
ความสามารถอย่าง
เตม็ศักยภาพ   

สนใจ เอาใจใส่ให้
ความรว่มมือท างาน
กลุม่  

ไมส่นใจ ไม่ให้
ความรว่มมือใน
การท างานกลุม่ 

กระบวนการ
คิด 
 

สามารถคิดได้อย่างเปน็
ระบบ  
มีทักษะการตั้งค าถาม
อย่างสรา้งสรรค์ มีความ

สามารถคิดได้อย่าง
เป็นระบบ มีทักษะ
การตั้งค าถาม มคีวาม
เป็นเหต ุ

สามารถคิดได้ มี
ทักษะการตั้ง
ค าถาม  
มีความเป็นเหตุเปน็

สามารถคิดได้ มี
ทักษะการตั้งค าถาม  
จากข้อมลูเนื้อหา/
กิจกรรม 

ไมส่ามารถคดิ ไม่
มีทักษะการตั้ง
ค าถาม  
จากข้อมลู
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การประเมนิ 
ค าอธิบายระดับคะแนน 

๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 
เป็นเหต ุ
เป็นผลในการหาข้อมลู
จากเนื้อหา/กิจกรรมมา
สนับสนุนความคดิ 

เป็นผลในการหา
ข้อมูลจากเนื้อหา/
กิจกรรมมาสนับสนนุ
ความคดิ 

ผลในการหาข้อมลู
จากเนื้อหา/
กิจกรรมมา
สนับสนุน 

เนื้อหา/กิจกรรม 

ท างานได้
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

มีกระบวนการ/ขั้นตอน
ในการท างานอย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกบั
เนื้อหา/กิจกรรม ผลงาน
บรรลตุามเป้าหมาย
เสร็จทนัตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

มีกระบวนการ/
ขั้นตอนในการท างาน
สอดคล้องกับเนื้อหา/
กิจกรรม ผลงานบรรลุ
ตามเป้าหมายเสรจ็
ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

มีกระบวนการ/
ขั้นตอนในการ
ท างาน ผลงาน
บรรลตุามเป้าหมาย
เสร็จทนัตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มีกระบวนการ/
ขั้นตอนในการท างาน 
เสร็จทนัตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไมม่ีกระบวนการ/
ขั้นตอนในการ
ท างาน ไมเ่สรจ็
ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

  ๑.๑.๓ เกณฑก์ารประเมินจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
    คะแนน ๑๕ - ๒๐  =  ระดับด ี  
    คะแนน ๗-๑๔   =   ระดับพอใช้  
    คะแนน ๐-๖   =  ระดับควรปรับปรุง 
 
๒. การประเมินทักษะการคดิ 
 ๒.๑ การประเมินการแสดงทางวิทยาศาสตร ์
  ๒.๑.๑ แบบบันทึกผลการประเมิน 

ชื่อกลุ่ม 

รายการประเมิน 

รวมคะแนน 
(๒๐คะแนน) 

เน้ือหาทันสมยั
สอดคล้องเหตกุารณ์

ปัจจุบัน 
(๕คะแนน) 

การแสดงกระตุ้นความ
สนใจ 

ของผู้ชม 
(๕คะแนน) 

การน าความรู้ไป
ประยุกต ์

ใช้ในชีวติประจ าวัน 
(๕คะแนน) 

การแสดงกระชับ
ตามเวลาที่ก าหนด 

(๕คะแนน) 

๑. กลุม่..................      
๒ กลุม่..................      
๓. กลุม่..................      
๔. กลุม่..................      
๕. กลุม่..................      
 
  ๒.๑.๒ เกณฑก์ารประเมินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) 
 

การประเมิน 

ค าอธิบายระดบัคะแนน 

๕คะแนน ๔คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

เนื้อหาทันสมัย
สอดคลอ้งเหตกุารณ์
ปัจจุบนั 
 

เนื้อหาที่ใชแ้สดงและ
น าเสนอมีความทันสมยั
เป็นปัจจุบัน ทัน
เหตุการณ์แตล่ะ
กิจกรรมสามารถ
เชื่อมโยงเรือ่งราวได้

เนื้อหาที่ใชแ้สดงและ
น าเสนอมีความทันสมยั
เป็นปัจจุบัน ทัน
เหตุการณ ์
แต่ละกิจกรรมสามารถ
เชื่อมโยงเรือ่งราวได ้

เนื้อหาที่ใชแ้สดง
และน าเสนอมี
ความทันสมยั 
แต่ละกิจกรรม
สามารถเชื่อมโยง
เรื่องราวได้สื่อสาร

เนื้อหาที่ใชแ้สดง
และน าเสนอมี
ความทันสมยั 
แต่ละกิจกรรม
สามารถเชื่อมโยง
เรื่องราวได ้

เนื้อหาที่ใช้
แสดงและ
น าเสนอ 
แต่ละกิจกรรม
สามารถ
เชื่อมโยง

เนื้อหาที่ใช้
แสดงและ
น าเสนอขาด
ความทันสมยั 
แต่ละกิจกรรม
ไม่สามารถ
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การประเมิน 

ค าอธิบายระดบัคะแนน 

๕คะแนน ๔คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐ คะแนน 

อยา่งกลมกลืน สามารถ
สื่อสารให้ผู้ชมเขา้ใจ
ง่าย 

สามารถสื่อสารให้ผู้ชม
เข้าใจ 

ให้ผู้ชมเขา้ใจ  เรื่องราวได ้ เชื่อมโยง
เรื่องราวได ้

การแสดงกระตุ้น
ความสนใจ 
ของผู้ชม 
 

มีองค์ประกอบฉาก 
แสงสีเสียงในการแสดง
เร้าความสนใจนา่
ตื่นเต้น นา่ติดตาม
กระตุน้ให้ผู้ชมมีส่วน
ร่วมในการแสดง  

มีองค์ประกอบฉาก 
แสงสีเสียงในการแสดง 
เร้าความสนใจ กระตุ้น
ให้ 
ผู้ชมมีส่วนร่วมในการ
แสดง 

มีองค์ประกอบ
ฉาก แสงสีเสียงใน
การแสดงกระตุ้น
ให้ผู้ชมมีสว่นรว่ม
ในการแสดง 

มีองค์ประกอบ
ฉาก แสงสีเสียงใน
การแสดง  
และผูช้มมีสว่น
ร่วมในการแสดง 

มีองค์ประกอบ
ฉาก แสงสีเสียง
ในการแสดงผู้ชม
ไม่มีส่วนรว่มใน
การแสดง 

ไม่มีองค์ 
ประกอบฉาก 
แสงสีเสียงใน
การแสดงผู้ชมไม่
มีส่วนรว่มใน
การแสดง 

การน าความรู้ไป
ประยกุต ์
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

สามารถน าความรูจ้าก
การแสดงไปประยกุต์ใช้
ได้อยา่งเหมาะสมเป็น
ประโยชน์กบัผู้ชมมีการ
เชื่อม 
โยงและยกตวั 
อยา่งถึงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

สามารถน าความรูจ้าก
การแสดงไปประยกุต์ใช ้
ได้อยา่งเหมาะสมมีการ
เชื่อมโยงและ
ยกตัวอยา่งถึง
เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นจริง
ได้ในชีวิตประจ าวัน 

สามารถน าความรู้
จากการแสดงไป
ประยกุต์ 
ใช้ได้มีการ
เชื่อมโยงและ
ยกตัวอยา่งถึง
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงได้ 

สามารถน าความรู้
จากการแสดงไป
ประยกุต์ 
ใช้ได้ มีการ
เชื่อมโยงถึง
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงได ้

สามารถน า
ความรู้จากการ
แสดงไป
ประยกุต์ 
ใช้ได้ แต่ไม่มี
การเชื่อมโยงถึง
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง 

ไม่สามารถน า
ความรู้จากการ
แสดงไป
ประยกุต์ 
ใช้และไม่มีการ
เชื่อมโยงถึง
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง 

การแสดงกระชบั
ตามเวลาทีก่ าหนด 
 

การแสดงมีความชัดเจน 
กระชบั 
สามารถเขา้ใจได้ง่าย 
เป็นไปตามล า 
ดับขั้นตอนไม่เกิดความ
ผิดพลาดและแสดงได้
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การแสดงมีความชัดเจน 
สามารถเขา้ใจได้ง่าย 
เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนไม่เกิดความ
ผิดพลาดและแสดงได้
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การแสดงมีความ
ชัดเจน  
สามารถเขา้ใจได้
ง่าย ไม่เกิดความ
ผิดพลาดและ
แสดงได้ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

การแสดงมีความ
ชัดเจน  
สามารถเขา้ใจได้
ง่าย และแสดงได้
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

การแสดงมีความ
ชัดเจน  
สามารถเขา้ใจได้
ง่าย และการ
แสดงไม่เปน็ไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การแสดงไม่มี
ความชัดเจน  
และการแสดงไม่
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
  เกณฑ์การประเมนิจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
   คะแนน ๑๕-๒๐  =  ระดับด ี
   คะแนน ๗-๑๔   =  ระดับพอใช้ 
   คะแนน ๐-๖   =  ระดับควรปรับปรุง 
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 ๒.๒.๒ การประเมนิใบงาน/ผลงาน 
 

ชื่อนกัเรียน 

รายการ 

รวมคะแนน 
(๑๕คะแนน) 

ความถูกต้อง 
ของ 

ใบงาน/ผลงาน 
 

เน้ือหา
ครอบคลมุ 
ถูกต้อง 

เขยีนสะกด
ถูกต้องตาม
หลักภาษา 

การเขยีนสื่อ
ความหมายได้

ชัดเจน 

มีความคดิ
สร้างสรรค ์

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
  ๒.๒.๒  เกณฑก์ารประเมินใบงาน/ผลงาน 
 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

ดี  (๓  คะแนน) พอใช ้ (๒คะแนน) ควรปรบัปรุง ( ๑คะแนน) 
ความถกูต้องของ 
ใบงาน/ผลงาน 
 

สามารถตอบค าถามในใบงาน/ผลงานที่
ก าหนดให้ท าไดถู้กตอ้ง ครบถว้นทกุ
ประเดน็ 

สามารถตอบค าถามในใบงาน/ผลงาน
ที่ก าหนดให้ท าไดถู้กตอ้ง ครบถว้น
บางประเด็น 

ตอบค าถามในใบงาน/ผลงานที่
ก าหนดให้ท าไมถู่กตอ้ง และไม่ครบถว้น
ทุกประเด็น 

เนื้อหาครอบคลมุ ถูกตอ้ง เนื้อหามีความครอบคลมุตรงตาม
ประเดน็ที่ก าหนด  
มีใจความส าคัญครบถว้น 

เนื้อหามีความครอบคลมุตรงตาม
ประเดน็ที่ก าหนด  
 

เนื้อหายังไม่ครอบคลุมตามประเด็นที่
ก าหนด  
 

การเขยีนสะกดถกูต้องตาม
หลักภาษา 

สามารถเขยีนสะกดค าได้ถกูตอ้งตาม
หลักภาษา ใช้ถอ้ยค าที่เหมาะสมกบั
เนื้อหา 

สามารถเขยีนสะกดค าได้ถกูตอ้งตาม
หลักภาษา  

สามารถเขยีนสะกดค าไดแ้ต่บางค ายังไม่
ถูกต้องตามหลกัภาษา 

การเขยีนสือ่ความหมายได้
ชัดเจน 

สามารถเขยีนสือ่ความหมายได้ชัดเจน 
ตรงตามประเด็น  

สามารถน าเสนอสื่อความหมายได้
ชัดเจน  
 

การน าเสนอยังไม่สามารถสื่อความหมาย
ได้ชัดเจน 

มีความคิดสรา้งสรรค์ ใบงาน/ผลงานแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ ใชภ้าษาสละสลวย มีการ
ตกแต่งใบงาน/ผลงานให้มีสีสันสวยงาม 
น่าสนใจเปน็แบบอยา่งได ้

ใบงาน/ผลงานแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ มีการตกแต่งใบงาน/
ผลงานให้มีสีสันสวยงาม  

ใบงาน/ผลงานไม่มีความคิดสรา้งสรรค์ 
ไม่มีการตกแต่งใบงาน/ผลงานให้มีสีสัน
สวยงาม  

      คะแนนเตม็  ๑๕ คะแนน  ได้.........................คะแนน 
  เกณฑ์การประเมนิ 
   คะแนน ๑๑-๑๕ = ระดบัด ี
   คะแนน ๖-๑๐  = ระดบัพอใช้ 
   คะแนน ๐-๕  = ระดบัควรปรับปรุง 
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 ชื่อกิจกรรม    :   การอ่านผ่านบทความเนน้กระบวนการคิด(อ่านบทความยาเสพติด) 
 ทักษะการคิดที่พัฒนา :   ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมินและ ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 หลักการ/แนวคิด   :    การจดักิจกรรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เปน็การพัฒนาให้นักเรียนสามารถ 
         จ าแนก แยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง/เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือค้นหาองค์ประกอบและ 
         ความสัมพันธ ์ระหวา่งองค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง 
         ส่วนทักษะการประเมินเป็นการพัฒนาให้นักเรียนสามารถตัดสนิคุณค่าหรือ 
         คุณภาพของสิ่งใด  สิ่งหนึ่ง โดยน าผลจากการวดัไปเทียบกับระดับคุณภาพ 
         ที่ก าหนดขึ้น และการสรุปลงความเห็น เป็นการพัฒนานักเรียนให้สามารถให้ 
         ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล/เรือ่งที่ศึกษา โดยการเชื่อมโยงและอ้างอิงจาก 
         ความรู้หรือประสบการณ์เดิมหรือจากข้อมูล อ่ืน ๆ รวมทั้งเหตผุลประกอบ 
 แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้:   
  จัดกิจกรรมในช่วงเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐น. ทุกวันจนัทร์ถึงวันศุกร์โดยให้วันศุกร์เป็นวันทีน่ักเรียนได้
น าเสนอผลงานของตนเองโดยเป็นกิจกรรมที่ท าต่อเนื่องใน ๑ สัปดาห์และบูรณาการเข้ากับ ๘ กลุ่มสาระตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
  ๑)  ครูเตรียมบทความที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้นักเรียนอ่านคนละ ๑ แผ่น 
  ๒) นักเรยีนอ่านบทความ แล้ววเิคราะห์ว่าบทความที่อ่านเป็นเรือ่งราวเกี่ยวกับอะไร ใครท าอะไร และได้
ข้อคิดอะไรจากการอ่านบทความในครั้งนี้โดยให้เขียนตอบในลกัษณะของการท า  Mind Mapping 
  ๓) แบ่งกลุ่มนักเรยีนกลุ่มละ  ๓ – ๕คน  โดยให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับ
สาเหตุที่ท าให้คนติดยาเสพติด และโทษของยาเสพติด  
  ๔) ส่งตวัแทนกลุ่มออกน าเสนอผลการระดมความคิดเห็น 
  ๕) นักเรยีนรว่มกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านบทความ 
 การวัดและประเมินผล 
  ๑) วิธีการ 
   ๑.๑) สังเกตการน าเสนอผลงาน 
   ๑.๑) การประเมินชิน้งาน/ตรวจผลงาน  Mind Mapping 
  ๒) เครื่องมือ 
   ๒.๑) แบบสังเกตการน าเสนอผลงาน 
   ๒.๒) แบบประเมินชิ้นงาน 
  ๓) เกณฑ์ 
   ๓.๑)  เกณฑ์การน าเสนอผลงาน ได้แก่  วธิีการน าเสนอ   เนื้อหา  ภาษา   กระบวนการคิดและเวลา 
ซึ่งแบ่งระดับคะแนน  ๔  ระดับ ได้แก่  ดีเยี่ยม   ดี   พอใช้และปรับปรุง 
เกณฑ์ตัดสิน  นักเรยีนต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 
   ๓.๒)  เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน  ได้แก่  ขั้นตอนการท างาน  ความถูกต้อง การมีส่วนรว่ม   
กระบวนการคิดและเวลา   ซึ่งแบ่งระดับคะแนน  ๔  ระดับ ไดแ้ก่  ดีเยี่ยม   ดี   พอใช้และปรบัปรุง   เกณฑ์ตัดสิน  
นักเรียนต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
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 ชื่อกิจกรรม    : เรื่องเล่าเร้าพลังสร้างสรรค์กระบวนการคิด(พูดน าเสนอเรื่องราวจากภาพ)   
 ทักษะการคิดที่พัฒนา :   ทักษะการสังเคราะห์  ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู ้
 หลักการ/แนวคิด   :   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะการสังเคราะห์ 
         เป็นการพัฒนาให้นักเรียน สามารถน าความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์มาผสมผสาน 
         สร้างสิ่งใหม่ให้มีลักษณะต่างจากเดิม ส่วน ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เปน็ 
         การพัฒนาให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่มีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่มีลักษณะ 
         แตกต่างไปจากเดิม 
 แนวการจดักระบวนการเรียนรู ้:  
  ๑)  ครูน าภาพนักเรียนก าลังปลกูต้นไม้ ให้นักเรียนคนละ  ๑  แผ่น 
           ๒)  ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละแผ่น 
  ๓)  นักเรียนเขียนเรื่องราวจากภาพที่ครูแจกให้ พร้อมตั้งชื่อเรือ่ง โดยมีความยาวไม่ต่ ากว่า ๑๐  บรรทัด 
  ๔)  นักเรียนจับคู่ ๒ คน แลกเปลี่ยนกันน าเสนอเรื่องราวของตนเองและช่วยกันสรุปให้เป็นเรื่องราว ๑ เรื่อง  
  ๕)  นักเรียนจบักลุ่มเป็น ๔ คน แลกเปลีย่นกันน าเสนอเรื่องราวที่สรุปแล้วของคู่ตนเองและชว่ยกันสรุป
เรื่อง ทั้ง ๔ คน ให้เป็นเรื่องราว ๑ เรื่อง  
  ๖)  ส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องราวที่สังเคราะห์แล้ว ใชเ้วลาไม่เกิน ๕ นาท ี
 การวัดและประเมินผล 
  ๑)  วิธีการ 
   ๑.๑) สังเกตการปฏิบัติงาน 
   ๑.๒) สังเกตการน าเสนอผลงาน 
   ๑.๓) ประเมินชิ้นงาน / ตรวจผลงาน 
  ๒) เครื่องมือ 
   ๒.๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
   ๒.๒) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
   ๒.๓) แบบประเมินผลงาน 
  ๓) เกณฑ์ 
   ๓.๑) เกณฑ์การสังเกตการปฏิบัติงาน  นักเรยีนต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 
                   ๓.๒) เกณฑ์การน าเสนอผลงาน นักเรยีนต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 
   ๓.๓) เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน   นักเรียนต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
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ตัวอย่างการประเมิน 
๑. การน าเสนอผลงาน 
 ๑.๑ แบบบันทกึผลการประเมนิการน าเสนอผลงาน 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 

เกณฑ์การประเมิน 

รวม 

ระดับคะแนน 

หมายเหต ุ
วิธ

กีา
รน

 าเส
นอ

 

เน
ื้อห

า 

ภา
ษา

 

กร
ะบ

วน
กา

รคิ
ด 

เวล
า 

ดีเ
ยี่ย

ม 

ดี พอ
ใช

 ้

ปร
ับป

รุง
 

4 4 4 4 4 20 
1            ระดับคะแนนของ

เกณฑ์การประเมิน 
18-20  ดีเยีย่ม 

14-17  ด ี
11-13 พอใช ้

1-10  ปรับปรุง 

2            
3            
4            
5            
6            
 
  ๑.๒ เกณฑก์ารประเมนิการน าเสนอผลงาน 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

4  คะแนน 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
วิธกีารน าเสนอ มีวิธกีารน าเสนอที่

หลากหลาย สร้างสรรค์ และ
น่าสนใจ 

มีวิธกีารน าเสนอที่
หลากหลายและสรา้งสรรค์ 

มีวิธกีารน าเสนอที่
หลากหลาย 

มีวิธกีารน าเสนอที่น่าสนใจ 

เนื้อหา ถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลมุ
และมคีวามเชือ่มโยงเป็นเหตุ
เป็นผลกนั 

ถูกต้อง  ชัดเจน 
ครอบคลมุและมีความ
เชื่อมโยงกัน 

ถูกต้อง ชัดเจนและ
ครอบคลมุ 

ถูกต้อง  ชัดเจน 

ภาษา ถูกต้องตามหลกัการใช้ภาษา  
ชัดเจนและสละสลวย 

ถูกต้องตามหลกัการใช้ภาษา
และชดัเจน 

ถูกต้องตามหลกัการใช้ภาษา ภาษาสละสลวย 

กระบวนการคิด คิดแยกแยะสาเหตุและโทษ
ของยาเสพติดโดยระบุ
เหตุผลประกอบได้ถกูต้อง  
ชัดเจนสอดคลอ้งเป็นเหตุ
เป็นผล และสามารถสรุป
ความคิดได้  

คิดแยกแยะสาเหตุและโทษ
ของยาเสพติดโดยระบุ
เหตุผลประกอบได้ถกูต้อง  
ชัดเจนสอดคลอ้งเป็นเหตุ
เป็นผล 

คิดแยกแยะสาเหตุและโทษ
ของยาเสพติดโดยระบุ
เหตุผลประกอบได้ถกูต้อง  
ชัดเจนสอดคลอ้ง 

 คิดแยกแยะสาเหตุและโทษ
ของยาเสพติดโดยระบุ
เหตุผลประกอบได้ถกูต้อง  
ชัดเจน 

เวลา น าเสนอผลงานได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

น าเสนอผลงานโดยใช้เวลา
เกินกวา่ที่ก าหนด 3 นาท ี

น าเสนอผลงานโดยใช้เวลา
เกินกวา่ที่ก าหนด 4 นาท ี

น าเสนอผลงานโดยใช้เวลา
เกินกวา่ที่ก าหนด 5 นาท ี

  
 
   เกณฑ์ตัดสนิ  นักเรยีนไดร้ะดบัพอใช้ขึ้นไป ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
 
       
      (ลงช่ือ)…………………………….ผู้ประเมนิ 
      ………../……………../………… 
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 ชื่อกิจกรรม    : การจัดการเรียนรู้แบบสรา้งสรรค์ความรู้(เล่าข่าวใส่ไข่) 
 ทักษะการคิดที่พัฒนา :   ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค ์
 หลักการ / แนวคดิ  :   การจัดการเรียนรู้แบบสรา้งสรรค์ความรู้เป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่ผู้สอนจัด 
         สถานการณ์ให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของตนเอง  โดยให้ผูเ้รียนได้ศึกษา   
         คิด  ค้นคว้า  ทดลอง  ระดมสมอง  ศึกษาจากใบความรู ้สื่อหรอืแหล่งเรียนรู้ 
         ต่างๆ ซึ่งจะมีการเชื่อโยงความรูใ้หม่ที่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว  
         โดยผูส้อนจะเปน็ผู้ชว่ยเหลือ  มกีารตรวจสอบความรูใ้หม่ซึ่งสามารถกระท าได้ 
         ทั้งการตรวจสอบกันเอง  ระหวา่งกลุ่มหรือผู้สอนช่วยเหลือในการตรวจสอบ 
         ความรู้ของผู้เรียน 
 แนวทางการจัดกระบวนการเรยีนรู ้
  ๑) แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๗-๘ คน  แล้แจกหนังสือพิมพ์กลุ่มละ ๑ ฉบับ   
  ๒)  ให้ผู้เรยีนแต่ละกลุ่มคัดเลือกข่าวที่น่าสนใจ  ๑ ข่าว แล้วใสร่ายละเอียดของข่าวเพ่ิมเติมจากเรื่องเดิม  
ให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง   
  ๓) ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอข่าวที่ปรุงแต่งแล้วหนา้ชั้นเรียน  แตล่ะกลุ่มที่รับฟังมีหน้าที่คอยจับผิดวา่                 
ตอนใดไม่น่าเป็นจริง 
  ๔)  หลังจากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับผิดแลว้  กลุ่มเสนอข่าว  ก็น าเสนอข่าวที่เป็นจริง  เพ่ือเปรียบเทียบ
กับข่าวที่ปรุงแต่งอีกครั้ง 
  ๕)  ผู้สอนและผู้เรียนรว่มกันอภิปรายและสรปุกิจกรรม ในประเด็น กิจกรรมนี้ใหป้ระโยชน์และข้อคิด
อะไรบ้าง หากนักเรียนได้รับข่าวจากผู้อื่นนักเรยีนควรปฏิบัติอย่างไร นักเรยีนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติได้อย่างไร ) 
 การวัดและประเมินผล 
  ๑  วิธีการ 
   - สังเกตการน าเสนอข่าวหน้าชัน้เรียน  
   - ตรวจชิ้นงานของนักเรียน (สรปุประเด็น) 
  ๒  เครื่องมือ 
   -  แบบสงัเกต 
   -  แบบตรวจผลงาน 
  ๓)  เกณฑก์ารประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน/ความหมาย 

๓ (ดมีาก) ๒ (ดี) ๑ (พอใช้) ๐ (ปรบัปรงุ) 
การน าเสนอขา่วหน้า
ชั้นเรียน 

*น าเสนอขา่วที่มรีายละเอียด
ของขา่วเพิม่เติมจากเรือ่งเดิม  
ให้คลาดเคลือ่นจากความเป็น
จรงิ   
*น าเสนอขา่วทีเ่ป็นจรงิ ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งคลอ่งแคลว่  
*คนฟงั สามารถจับประเดน็เพือ่
เปรียบเทียบและสรุปข่าวได้
ถูกตอ้ง   

*น าเสนอขา่วที่ใสร่ายละเอียดของ
ข่าวเพิม่เติมจากเรือ่งเดิม  ไม่ค่อย
คลาดเคลือ่นจากความเป็นจริง   
*น าเสนอขา่วทีเ่ป็นจรงิ ไดถ้กูตอ้ง       
*คนฟงั สามารถจับประเดน็เพือ่
เปรียบเทียบและสรุปข่าวได้
ถูกตอ้ง   
 

*น าเสนอขา่วที่ใสร่ายละเอียดของ
ข่าวเพิม่เติมจากเรือ่งเดิม  ไม่
คลาดเคลือ่นจากความเป็นจริง   
*น าเสนอขา่วทีเ่ป็นจรงิ ได้ไม่
ถูกตอ้ง       
 

*ไม่น าเสนอข่าวหนา้ชัน้เรียน 

การสรุปประเด็น 
(ชิ้นงาน) 

*สามารถสรุปประเดน็ปัญหาได้
ถูกตอ้งครบทัง้ ๓ ประเด็น 

*สามารถสรุปประเดน็ปัญหาได้
ถูกตอ้ง ๒ ประเดน็ 

*สามารถสรุปประเดน็ปัญหาได้
ถูกตอ้งเพียง ๑ ประเดน็ 

*ไม่สามารถสรุปประเดน็ปัญหาได ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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๒.๔  การจัดตารางเรียน 
 ๑)  จัดกิจกรรมชั่วโมงนักคิดทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐น. 
 ๒)  จัดตารางเรยีนแบบบรูณาการระหวา่งรายวชิา  เช่น  บูรณาการระหว่างวชิาประวัติศาสตรก์ับวิชาศิลปะ  
วิชาประวัติศาสตร์กับวิชาดนตรนีาฏศิลป ์  
 ๓)  จัดตารางเรยีนให้มีชัว่โมงพัฒนาทักษะการคิดโดยเฉพาะ เช่น อาจจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดตอน
เช้าทุกวัน วันละ ๓๐นาท ี ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐น.  แล้วเลื่อนเวลาเลิกเรียนเป็นเวลา ๑๖.๐๐น. 
 ๔)  สอดแทรกกิจกรรมพัฒนาทกัษะการคิดไว้ทุกกลุ่มสาระ โดยบูรณาการเข้าไปในกิจกรรม 
การเรียนการสอน แต่ก าหนดทักษะการคิด และกิจกรรมใหช้ัดเจน 
 ๕)  จัดคาบวิชาที่ต้องใช้กระบวนการคิดในชว่งเช้า ช่วงบ่ายเปน็ชั่วโมงบรูณาการ 
 ๖)  จัดการเรียนการสอน ๕วิชาหลัก (คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ สังคมฯ) จดัในชว่งเชา้ 
ส่วนช่วงบ่ายจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบบรูณาการ ให้ครบทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ 
 ๗)  จัดกิจกรรมในชว่งเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐น.  ทุกวัน  โดยให้วันศุกร์เป็นวนัที่นักเรียนจะได้น าเสนอ
ผลงานของตนเอง และบูรณาการเข้ากับ ๘ กลุ่มสาระ 

ตัวอย่างการจัดตารางเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในลักษณะต่าง ๆ 

 

1 2 3 4 5 6
วัน ชัน้ 8.30-9.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ป. 4 ว14101 ท14101 ส14101 ศ14101 ง14101
ป.5 ค15101 ศ 15101 อ15101 ส15103 ศึกษาคน้ควา้
ป. 6 ท16101 ค16101 วเพ่ิมเติม ศึกษาคน้ควา้ พ16101

ม.1 ค21101 ท21101 วเพ่ิมเติม อ21101 ส21103 ศ21101
ม.2/1 อ22101 ส22101 ท22101 วเพ่ิมเติม วเพ่ิมเติม พ21101

ม.2/2 ส22101 ค22101 อ22101 งเพ่ิมเติม ง22101 ง22101
ม.3 ท33101 ว33101 ค33101 อ33101 ศึกษาคน้ควา้ ส33102

ป. 4 ท14101 ค14101 ว14101 ส14101 ศึกษาคน้ควา้

ป.5 ค15101 ท15101 พ15101 ศึกษาคน้ควา้ ศ15101
ป. 6 อ16101 ท16101 ศึกษาคน้ควา้ ง16101 ง16101
ม.1 ท21101 ค21101 งเพ่ิมเติม ง21101 ง21101
ม.2/1 ส22101 ศ 22101 ส22103 พ21101 ค22101
ม.2/2 ว22101 ท22101 วเพ่ิมเติม ศึกษาคน้ควา้ วเพ่ิมเติม
ม.3 ว33101 ว33101 ค33101 อ33101 ส33101

ป. 4 ท14101 ค14101 พ14101 อ14101 ง14101
ป.5 ว15101 ค15101 ท15101 ศึกษาคน้ควา้ ส15101
ป. 6 ค16101 ว16101 ท16101 ส16101 พ16101

ม.1 ท21101 ค21101 ส21101 อ21101 ศเพ่ิมเติม
ม.2/1 ค22101 ท22101 อ22101 งเพ่ิมเติม งเพ่ิมเติม
ม.2/2 ว22101 ว22101 ค22101 ส22101 ศ22101
ม.3 ส33101 อ33101 ท33101 ว33101 ศ33101
ป. 4 ท14101 ค14101 ศ 14101 ส14103 ศึกษาคน้ควา้
ป.5 ค15101 ท15101 วเพ่ิมเติม อ15101 ส15101
ป. 6 ว16101 ค16101 ท16101 ศ16101 ศึกษาคน้ควา้
ม.1 ว21101 ทเพ่ิมเติม ม.1 ส21101 พ21101 ศึกษาคน้ควา้ ศ21101
ม.2/1 ค22101 ว22101 ว22101 ศเพ่ิมเติม ง22101 ง22101
ม.2/2 ท22101 อ22101 พ21101 ส22101 พ21101 ศเพ่ิมเติม
ม.3 อ33101 ค33101 ท33101 ง33101 ส33101 พ33101

ป. 4 ค14101 พ14101 อ14101 วเพ่ิมเติม ศึกษาคน้ควา้
ป.5 ว15101 ท15101 พ15101 ง15101 ง15101
ป. 6 ค16101 ส16101 อ16101 ศ16101 ส16103
ม.1 ว21101 ว21101 คเพ่ิมเติมม.1 ส21101 อ21101 พ21101

ม.2/1 อ22101 ท22101 ว22101 ศึกษาคน้ควา้ ศ22101 ส22101
ม.2/2 ท22101 ค22101 อ22101 งเพ่ิมเติม ส22103 ศ22101
ม.3 ค33101 ส33101 ท33101 พ33101 ง33101 ง33101
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๒.๕ ผลที่เกิดกับนกัเรียน 
 ๒.๕.๑) ดา้นทักษะการคิด 
  ๑) เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ นักเรียนมีทักษะการสังเกตสิง่ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว สามารถที่จะจัดกลุ่ม
สิ่งของต่าง ๆ ที่มีลักษณะร่วมกันไว้ด้วยกัน 
  ๒) เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ นักเรียนสามารถเปรยีบเทียบสิ่งของต่าง ๆ  ที่อยู่รอบตวัรวมทั้ง
สามารถจ าแนกประเภทสิ่งของต่าง ๆ เหล่านัน้โดยใชเ้กณฑ์ท่ีสมเหตุสมผล 
  ๓) เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตามค าสั่งที่ได้รบัมอบหมาย 
แล้วน าข้อมูลเหลา่นั้นมาเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง 
  ๔) เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ นักเรียนสามารถตั้งค าถามได้จากเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
สามารถตอบค าถามโดยให้เหตผุลประกอบอย่างสมเหตุสมผล   
  ๕) เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ นักเรียนสามารถที่จะแปลความ และตีความจากข้อมูล สารสนเทศต่าง 
ๆ ที่ได้รับรู้โดยการฟัง และอ่าน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
  ๖) เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ นักเรียนสามารถที่จะสรุปอ้างอิงความรู้ต่าง ๆ  ที่ได้จากการเรียนรู้ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
  ๗) เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ นักเรยีนสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ ประเมิน ข้อมูล สารสนเทศหรือ
สถานการณ์ท่ีได้รับรู้ ประสบ พบเห็น แล้วสรุปลงความเห็นได้อย่างถูกต้อง สมเหตสุมผล 
  ๘) เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ นักเรยีนสามารถสังเคราะห์ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ  เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับประยุกต์ใช้ในการเรยีนรู้เพ่ิมเติม หรือน าไปปรบัประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
  ๙) เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ นักเรยีนสามารถใช้ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่การคิดขั้นสูง คือ 
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  และทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค ์
 ๒.๕.๒) ดา้นทั่วไป 
  ๑) นักเรยีนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  ๒) นักเรยีนมีความรู ้ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามระดับชั้นและวัย 
  ๓) นักเรยีนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์๘ประการ  ตามความมุง่หมายของหลักสตูร 
  ๔) ผู้เรียนมีคุณลักษณะเก่ง ดี มีสุข 
  ๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  ๖) ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ ๕ประการ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจดักระบวนการเรยีนรู ้

ตามจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน   :   โรงเรยีนขนาดกลาง 
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๑.๑   บริบทของโรงเรียน 

  ๑)  บริบทภายในโรงเรียน 
   ลักษณะของโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในตัวเมือง  การคมนาคมสะดวกสบาย  มีจ านวนครูและ
บุคลากรตั้งแต่  ๑๒๐  คนขึ้นไป  ครูสอนตรงตามสาขาวิชา  บุคลากรมีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน
การสอน  มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่  ๑,๕๐๑  คนขึ้นไปผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษา  อาชีพของผู้ปกครอง ได้แก่ รับ
ราชการ  นักธุรกิจ  เกษตรกร รับจ้าง  และประกอบอาชีพส่วนตัว  พร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา   มีอาคารเรียน  และอาคารประกอบ อย่างเพียงพอ  และมีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มี
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ และจัดการเรียนการสอน
โดยใช้หลักสูตรพิเศษต่าง  ๆเช่น หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรห้องเรียนสอง
ภาษา (EP , MEP , IEP) มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(EIS)  การจัดการเรียนการสอนผู้ปกครองมี
ความคาดหวัง ให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเน้นด้านวิชาการ 
  ๒)  บริบทของชุมชน 
              ประชาชนในชุมชนส่วนมากประกอบอาชีพ รับราชการ นักธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม  ค้าขาย รับจ้าง 
และเกษตรกรมีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้การสนับสนุนเช่นองค์กร,มหาวิทยาลัยต่างๆและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
จ านวนมาก มีการคมนาคม การติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว  โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้บริการแก่ชุมชน เช่น  เป็นศูนย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีลักษณะ   เป็นชุมชนในเมือง  หลากหลายศาสนาและ
ชาติพันธุ์  ชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง   ประชาชนในชุมชนมีการศึกษาในทุกระดับ ผู้น าในชุมชน               
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดี 
๑.๒  จุดเด่นของโรงเรียน 
  ๑)  ด้านผู้เรียน 
   นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง  มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย                  
มีสัมมาคารวะ  ปลอดจากสิ่งเสพติด  กล้าแสดงออก มีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง   มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี  สามารถเข้าแข่งขันทักษะวิชาการและได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
  ๒)  ด้านครู 
   ครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก  มีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  มีความเสียสละ อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ มีความสามัคคี มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนได้รับรางวัลครู
ต้นแบบ  ครูแห่งชาติ ครูแสนดี  ครูดีในดวงใจ ฯลฯ 
  ๓)  ด้านผู้บริหาร/การบริหารจัดการ/บริบทของโรงเรียน 
   ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีวิสัยทัศน์  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการบริหารจัดการ ในทุกด้าน  
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการระบบบริหารได้เป็นอย่างดี   
  ๔)  ด้านชุมชน/ผู้ปกครอง 
   ชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการพัฒนาโรงเรียน  เป็นแหล่งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  
 
 

ตอนที่ ๑  สภาพโรงเรียน 
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๑.๓  จุดที่ต้องการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

  ๑) จุดที่ต้องการพัฒนา 

    ความต้องการพัฒนาในทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง โดยน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียน    การสอนที่เป็น
ทักษะกระบวนการคิด โดยบูรณาการไปยังกลุ่มสาระทั้ง  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ อีกทั้ง
ให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนในทักษะกระบวนคิดต่างๆ และให้มีการจัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  
ซึ่งจะส่งผลไปยังงานวิจัยในชั้นเรียนอันจะเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
  ๒) แนวทางการพัฒนา 
    แนวทางการพัฒนาโดยสร้างความตระหนักให้ครู  มีความรู้  ความเข้าใจและฝึกให้เกิดทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงงาน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ  BBL  PBL  
RBL ซึ่งจะพัฒนาโดยการบูรณาการไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาครูให้น าเทคโนโลยี
ไปใช้ในการคิดขั้นสูง  แหล่งเรียนรู้หลากหลาย และใช้การประเมินตามสภาพจริงเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาใน
รูปแบบของวิจัยในชั้นเรียนอีกทั้งควบคู่ไปกับการนิเทศ  ก ากับติดตามของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และเสริม
ด้วยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  เข้ามาร่วมในการพัฒนา 
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๒.๑วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ร่วมถอดประสบการณ์  

      “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สากลใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  ด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีระเบียบวินัยอย่างยิ่ง ” 
     “สร้างระบบคุณภาพงาน  พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  พร้อมส่งเสริมคุณธรรม ” 
            “ร่วมกับชุมชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เลิศล้ าทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา  
ล้ าหน้าทางความคิด  ผลผลิตได้มาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
   โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ทุกโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี  มีความสามารถในการสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะและเป็นพลโลกที่ดีบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒.๒  จุดเน้นในการพัฒนา 
     มุ่งพัฒนาผู้ เรียนโดยเน้นทักษะการคิดชั้นสูง โดยมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ                            
คิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงบวก คิดเพ่ือประโยชน์ของมวลมนุษยชาติโดยน าหลักคุณธรรมในการคิด และตัดสินใจ
ตลอดจนแก้ปัญหาด้วยวิธีการของสันติศึกษาและการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  
๒.๒  กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 

ระดับชั้น ม.๑  ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการประเมิน ทักษะการสรุปลงความเห็น 
๑) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒) โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทส ารวจ 
๓) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๔) โครงการปลูกต้นรักการอ่าน สร้างรากฐานการเรียนรู้ 
๕) กิจกรรมส ารวจพันธุ์พืชในโรงเรียน บ้าน และชุมชนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๖) กิจกรรมการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตประจ าวัน 
๓) กิจกรรมเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
๘) กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและสนใจ “อัตลักษณ์รังสรรค์” 
๙) กิจกรรมท้องถิ่นศึกษา 

       ๑๐) กิจกรรม “ค้น คนคิด” 
ระดับชั้น ม. ๒  ทักษะการสังเคราะห์   ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 

๑) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒) กิจกรรมการท าหนังสือเล่มเล็ก 
๓) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๔) กิจกรรมส ารวจพันธุ์พืชในโรงเรียน บ้าน ชุมชนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๕) โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตประจ าวัน 
๖) กิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนจ าลอง 
๗) กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและสนใจ  “ตลาดนัดชุมนุม” 
๘) กิจกรรมท้องถิ่นศึกษา 
๙) กิจกรรม “ค้น คนคิด” 

ตอนที่ ๒  กระบวนการจัดการเรียนรูต้ามจดุเนน้การพัฒนาผู้เรียน  
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ระดับชั้น ม. ๓  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 ๑) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 ๒) การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
 ๓) โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
 ๔) โครงการผลิตชิ้นงานจากการศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน 
 ๕) กิจกรรมพัฒนาความสามารถในด้านการอ่าน การวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ สู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
 ๖) กิจกรรมสันติศึกษาสู่อาเซียน 
 ๗) กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและสนใจ  “ตลาดนัดชุมนุม” 
 ๘) กิจกรรมท้องถิ่นศึกษา 
 ๙) กิจกรรม “ค้น คนคิด” 
ระดับชั้น ม. ๔ – ๖  ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   

๑) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๒) โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม 
๓) โครงงานสวนพฤกษศาสตร์กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๔) กิจกรรมพัฒนาความสามารถในด้านการอ่าน การวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ สู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
๕) กิจกรรมสันติศึกษาสู่อาเซียน 
๖) กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม 

 ๓) กิจกรรมท้องถิ่นศึกษา 
 ๘) กิจกรรม “ค้น คนคิด” 
๒.๔ วิธีการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น (โครงการ/กิจกรรม) 
 การพัฒนาผู้เรียนในด้านการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้การน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนไปสู่  การปฏิบัติ มีความ
ชัดเจนและยั่งยืน จึงก าหนดการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน โดยการน าทักษะกระบวนการคิดลงสู่การสอน ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกแผนโดยยึดหลักการ  ดังนี้ 

๑) ให้นักเรียนคิดก่อนรู้ 
๒) ให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์ 
๓) ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
๔) ให้นักเรียนได้มีโอกาสน าเสนอ 

การจัดการเรียนรู้ อาจใช้รูปแบบหลากหลายแต่ให้ยึดหลัก ๔ ประการ เพ่ือให้นักเรียนฝึกคิด   ฝึกปฏิบัติ เป็น
การให้ทักษะคิดที่ยั่งยืนตลอดรวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้นักเรียนเป็นส าคัญ 
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ชื่อกิจกรรม    :   กิจกรรมการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่ชีวิตประจ าวัน 
ทักษะการคิดที่พัฒนา :   ทักษะการวิเคราะห์   ทักษะการประเมิน  ทักษะการสรุปลงความเห็น 
หลักการ/แนวคิด  :   ทักษะการคิดขั้นสูงเป็นทักษะการคิดทีต่้องอาศัยทักษะการสื่อ 
    ความหมายและทักษะการคิดที่เป็นแกนหลาย  ๆทักษะ  ซึ่งจะพัฒนาได้ 
    ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน  เกิดความช านาญ   

โดยในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑  นักเรียนต้องมีทักษะการวิเคราะห์  
ทักษะการประเมิน  และทักษะการสรุปลงความเห็น  ทักษะดังกล่าว
สามารถพัฒนาได้ด้วยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตประจ าวัน   

แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนศึกษา ค้นคว้า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ซ่ึงนักเรียน

ต้องมีความเข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ  
           ๓  ห่วง      คือ  ๑  ความพอประมาณ  ๒   มีเหตุมีผล  ๓ มีภูมคิุ้มกัน  
           ๒  เงื่อนไข  คือ  ๑  คุณธรรม             ๒  ความรู้ 

                     ๔   มิติ       คือ  ๑  เศรษฐกิจ            ๒  สังคม        ๓  สิ่งแวดล้อม     ๔  วัฒนธรรม 
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจกลุ่มละ ๕ – ๗ คน และให้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ 

แยกแยะกิจกรรมในชีวิตประจ าวันว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขใด ห่วงใด และมิติใด 
 ๓. สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ท ากิจกรรมโดยส ารวจกิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในบ้านหรือในโรงเรียนของนักเรียนมาเทียบว่าเป็นกิจกรรมประจ าวันที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงข้อใด มากน้อยเพียงใด  เช่น  การใช้พลังงาน การใช้น้ า การใช้เครื่องมือสื่อสาร และค่าใช้จ่ายประจ าวัน เป็นต้น   

๔. น ากิจกรรมที่แต่ละคนไปส ารวจมาอภิปรายสรุปในกลุ่มย่อย แล้วให้นักเรียนในกลุ่มวิเคราะห์และคัดเลือก
กิจกรรมที่ครอบคลุมเงื่อนไข ห่วง และ มิติที่น่าสนใจ     

๔. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มน าเสนอกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  ทีละกลุ่ม 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลงความเห็นว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า มีการน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตประจ าวันและควรค่าแก่การเผยแพร่และปฏิบัติได้ดีที่สุด   
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานส ารวจกิจกรรมเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่   

ชีวิตประจ าวัน 
การวัดผลและประเมินผล 
๑)  วิธีการ 

     - ประเมินการส ารวจกิจกรรมการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตประจ าวัน 
๒)  เครื่องมือ 
       - แบบให้คะแนนการส ารวจ 

-  แบบตรวจผลงาน (ใบงานสรุป) 
๓) เกณฑ์การประเมิน 
 -  ผลการประเมินการส ารวจ อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
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ใบงานส ารวจ 
กิจกรรมการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตประจ าวัน 

ชื่อ...............................................สกุล......................................................ชั้น....................เลขท่ี............. 
ค าสั่ง  จงบอกกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคนละ 5 กิจกรรม 
 

ชื่อกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
(1 คะแนน) 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
3 ห่วง (ระบุ) 
( 1 คะแนน) 

2  เงื่อนไข (ระบุ) 
( 1 คะแนน) 

4 มิติ  (ระบุ) 
( 1 คะแนน) 

1.    
2.    
3.    

    
เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  ชื่อกิจกรรมถูกต้อง  ได้  1  คะแนน 
2.  วิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้  ๓ คะแนน 
3.  เกณฑ์การประเมิน  คะแนนเต็ม  20 คะแนน 
  18 - 20  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  15 - 17  ได้ระดับคุณภาพ  ดี 
  12 - 14  ได้ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
    0 – 11  ได้ระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรุง 
๒.๔   การจัดตารางเรียน 

บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรมและคาบศึกษาค้นคว้า 
คาบเรียนที่ 9 
 

คาบที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
เวลา 

วัน 
08.40 – 
09.30 

09.30 – 
10.20 

10.20 – 
11.10 

11.10 -12.00 
12.00 – 
12.50 

12.50 – 
13.40 

13.40 – 
14.30 

14.30 – 
15.20 

15.20 – 
16.10 

จันทร ์ การงานอาชพีฯ ศิลปะ 

พักกลางวัน 

สังคมศึกษา
ฯ 

คณิตฯ พลศึกษา ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

อังคาร วิชาเลือกเสร ี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ์
กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

พุธ 
สังคมศึกษา

ฯ 
สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

ลูกเสือ- 
เนตรนาร ี

กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

พฤหัสบด ี คณิตฯ 
สังคมศึกษา

ฯ 
ภาษาอังกฤษ คณิตฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรม
ชุมนุม 

กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ศุกร ์ วิทยาศาสตร ์ แนะแนว คณิตฯ ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา

ฯ 
ภาษาไทย 

กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
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๒.๕  ผลที่เกิดกับนักเรียน 
นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์   ทักษะการประเมิน  ทักษะการสรุปลงความเห็น   และการน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
ชื่อกิจกรรม      :    กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตประจ าวัน 
ทักษะการคิดที่พัฒนา  :    ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
หลักการ/แนวคิด   :    ทักษะการคิดขั้นสูงเป็นทักษะการคิดที่ต้องอาศัยทักษะการสื่อ 
    ความหมายและทักษะการคิดที่เป็นแกนหลาย  ๆทักษะ ซึ่งจะพัฒนาได้ 

ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาทักษะการคิด    ขั้นพ้ืนฐาน  เกิดความช านาญ   
โดยในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนต้องมีทักษะการสังเคราะห์    
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะดังกล่าวสามารถพัฒนาได้ด้วย 
การจัดกิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตประจ าวัน 

แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑.  นักเรียนศึกษาการท าโครงงานจากเอกสารใบความรู้ และตัวอย่างโครงงาน  
๒.  จัดแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๓-๕ คน โดยให้แต่ละกลุ่มคิดหัวข้อโครงงานด้วยเลือกความรู้เกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าสนใจ 
๓.  เขียนเค้าโครงของโครงงาน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของการเขียนโครงงาน 
๔.  นักเรียนลงมือด าเนินการปฏิบัติตามเค้าโครงของโครงงานที่น าเสนอไว้   
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความก้าวหน้าของการปฏิบัติโครงงานต่อครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นระยะ ๆ  จน

เสร็จ 
๖.  นักเรียนสรุปและเขียนรายงานโครงงาน  
๗.  นักเรียนทุกกลุ่มน าเสนอโครงงาน  ในรูปนิทรรศการโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดย ครูและ

ตัวแทนกลุ่มเป็นผู้ประเมินโครงงาน 
๘.  ให้นักเรียนเลือกโครงงานที่สามารถน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองที่สุด 

๕)  การวัดผลและประเมินผล 
๑.  วธิีการ 
     -  ประเมินโครงงาน 
๒.  เครื่องมือ 
    -  แบบประเมินโครงงาน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
   -  ผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 



 
 

 
65 

เกณฑ์การประเมินโครงงาน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. ช่ือและเนื้อหาโครงงาน สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถ
น าไปปรับใช้ได้จริง 

สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถ
น าไปปรับใช้ได้เป็น
ส่วนใหญ ่

สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบางส่วน
สามารถน าไปปรับ
ใช้ได้บางส่วน 

สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เล็กน้อยสามารถ
น าไปปรับใช้ได้
น้อยมาก 

2. วิธีการด าเนินงาน 
 

มีการวางแผนการ
ด าเนินงานตาม
ขั้นตอนการท า
โครงงานถูกต้อง 
ครบถ้วน สะท้อน
กระบวนการกลุ่มอย่าง
ชัดเจน 

มีการวางแผนการ
ด าเนินงานเป็น 
ขั้นตอน  สะท้อน
กระบวนการกลุ่ม 
เป็นส่วนใหญ่   

มีการวางแผนการ
ด าเนินงานไม่เป็น
ขั้นตอน สะท้อน
กระบวนการกลุ่ม  
เป็นบางส่วน 

มีการวางแผนการ
ด าเนินงานไม่เป็น
ขั้นตอน สะท้อน
กระบวนการกลุ่ม  
ไม่ชัดเจน 

3. การอภิปรายโครงงานและการ
สรุปข้อมลู 
 

มีการสรุป
แนวความคิดหลักโดย
ใช้ข้อมูลอย่าง
หลากหลาย 

มีการสรุป
แนวความคิดหลักโดย
ใช้ข้อมูลค่อนข้าง
หลากหลาย 
 

มีการสรุป
แนวความคิดหลักโดย
ใช้ข้อมูล ไม่
หลากหลาย 
  

ไม่มีการสรุป
แนวความคิดหลัก 
แต่อย่างใด 

4. แนวทางการน าไปใช้  เสนอแนวทางการ
น าไปใช้อย่าง
หลากหลายและชัดเจน 

 เสนอแนวทางการ
น าไปใช้อย่าง
หลากหลายและ
ค่อนข้างชัดเจน 

 เสนอแนวทางการ
น าไปใช้อย่าง
หลากหลายแตไ่ม่
ชัดเจน 

 เสนอแนวทางการ
น าไปใช้ไม่
หลากหลายและไม่
ชัดเจน 

5. การเขียนรายงาน ใช้ภาษาสื่อสาร 
ถูกต้องชัดเจน 
สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ทุกขั้นตอน 

ใช้ภาษาสื่อสาร 
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
และเขียนรายงาน
สอดคล้องสัมพันธ์กัน
เกือบทุกขั้นตอน 

ใช้ภาษาสื่อสาร 
ถูกต้องน้อย  
และเขียนรายงาน 
สอดคล้องสัมพันธ์บาง
ขั้นตอน 

 ใช้ภาษาสื่อสาร 
ถูกต้องน้อย  
และเขียนรายงาน 
ไม่สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน 

 
     เกณฑ์การประเมิน 
     ระดับคะแนน 
     18 - 20   ได้ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
     14 - 17   ได้ระดับคุณภาพ   ดี 
     10 - 13   ได้ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
        0 - 9     ได้ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
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แบบประเมินโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตประจ าวัน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

1.  ชื่อโครงงาน............................................................................................................................   
2.  กลุ่มที่..................... ชื่อ........................................................................................................... 

 

กลุ่มที่/
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล 

รายการ/คะแนน  
 
 
 

รวม 

ระดับคุณภาพ 

1ชื่
อแ

ละ
เน

ื้อห
าโค

รงง
าน

 
 2. 

วิธี
กา

รด
 าเน

ินง
าน

 

3. 
กา

รอ
ภิป

รา
ยโค

รงง
าน

แล
ะก

ารส
รุป

ข้อ
มูล

 

4. 
แน

วท
างก

าร
น า

ไป
 

5. 
กา

รเข
ียน

รา
ยง

าน
 

4 4 4 4 4 20 ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุ
ง 

กลุ่มที่ 1            
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

กลุ่มที่ 2            
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

กลุ่มที่ 3            
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
            

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

                                                                                (......................................................................) 
                                                วันที่.............เดือน...........................พ.ศ........................ 
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๒.๔  การจัดตารางเรียน 
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรมและคาบศึกษาค้นคว้า 
คาบเรียนที่ 9 
 

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
เวลา 

วัน 
08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 -12.00 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40 13.40 – 14.30 14.30 – 15.20 

15.20 – 
16.10 

จันทร ์ การงานอาชพีฯ ศิลปะ 

พักกลางวัน 

สังคมศึกษาฯ คณิตฯ พลศึกษา ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

อังคาร วิชาเลือกเสร ี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ์
กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

พุธ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
ลูกเสือ- 
เนตรนาร ี

กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

พฤหัสบด ี คณิตฯ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม
ชุมนุม 

กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ศุกร ์ วิทยาศาสตร ์ แนะแนว คณิตฯ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย 
กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 
๒.๕  ผลที่เกิดกับนักเรียน 
 

นักเรียนมีทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้  และสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ชื่อกิจกรรม     :   กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
ทักษะการคิดที่พัฒนา :   ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
หลักการ/แนวคิด  :   ทักษะการคิดขั้นสูงเป็นทักษะการคิดที่ต้องอาศัยทักษะการสื่อ 

     ความหมายและทักษะการคิดที่เป็นแกนหลาย  ๆทักษะ  ซึ่งจะพัฒนาได้ 
     ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน  เกิดความช านาญ   

โดยในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนต้องมีทักษะการคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ  ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์  ทักษะดังกล่าว
สามารถพัฒนาได้ด้วยการจัดกิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

 
แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑.   นักเรียนทบทวนการท าโครงงาน   
๒.   จัดแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๗ – ๑๐  คน  โดยให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา

ในโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งอภิปรายเหตุผลที่เป็นทั้งคุณและโทษโดยละเอียดและเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอปัญหาที่กลุ่มเลือกในชั้นเรียน 

๓.  นักเรียนในกลุ่มระดมความคิดในการแก้ปัญหา โดยเลือกแนวทางที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่มาจัดท าโครงงาน 
๔.  น าเสนอหัวข้อโครงงาน ต่อครูที่ปรึกษา 
๕.   นักเรียนด าเนินการท าโครงงาน และรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติโครงงานต่อครูที่ปรึกษาโครงงาน

เป็นระยะ ๆ  จนสิ้นสุดโครงงาน 
๖.   นักเรียนสรุปและเขียนรายงานโครงงาน  
๗.   นักเรียนทุกกลุ่มน าเสนอโครงงาน ในรูปนิทรรศการหมุนเวียนไปตามโรงเรียนและองค์กรเครือข่าย ต่าง  ๆ

ในชุมชน โดยมีครูและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินโครงงาน 
๘.  นักเรียนน าโครงงานไปเผยแพร่ปฏิบัติร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอ่ืนในชุมชน เช่น  ร่วมกับหน่วยงาน

สาธารณสุขในการก าจัดยุงลาย หน่วยงานเทศบาลในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะสด  เป็นต้น 
การวัดผลและประเมินผล 
๑.  วิธีการ 
         -   ประเมินโครงงาน 
๒.  เครื่องมือ 
         -   แบบประเมินโครงงาน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
        -   ผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
 
 
 
 
 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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เกณฑ์การประเมินโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ประเด็นทีป่ระเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. ความคิดสรา้งสรรค์และคดิอย่างมี
วิจารณญาณ 
    1.1 ความแปลกใหม่ของปัญหา (การ
ตั้งปัญหา) 

เป็นเรื่อง/วิธีใหม่/ต่อยอดเรื่อง
เดิมที่น่าสนใจ สามารถ
เชื่อมโยงไปสู ่
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่ และ
น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชน เป็นส่วนใหญ ่

เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่ แต่
ไม่น่าสนใจสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน เป็น
บางส่วน 

ไม่ใช่เรื่อง/วิธีใหม่ สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน น้อย 

    1.2  ความน่าสนใจ มีความใหม่ไม่ลอกเลียนแบบ
และสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความใหม่ไม่
ลอกเลียนแบบ  แต่ไม่
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความใหม่เป็นบางส่วน 
และสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบางส่วน 

ไม่มีความใหม่  และมีความ
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียงบางส่วน 

    1.3 วิธกีารด าเนินงาน ใช้เทคนิควิเคราะห์การ
ออกแบบ/พัฒนาต้นแบบอย่าง
เหมาะสม  
ใช้งานได้จริง สามารถพัฒนา
ต่อยอดได้อยา่งสมเหตุสมผล
และแปลกใหม ่

ใช้เทคนิคออกแบบยังไม่
เหมาะสม ใช้งานได้จริง 
พัฒนาต่อยอดได้ส่วนใหญ ่

ขาดเทคนิคช่วยในการ
ออกแบบ แตย่ังใช้งานได้
จริง  พัฒนาต่อยอดได้
บางส่วน 

ขาดเทคนิค   
ใช้งานไม่ได้ ออกแบบและ
พัฒนาต่อยอดนอ้ย 

2. วิธีการศึกษาค้นคว้า 
    2.1 การก าหนด    จุดประสงค์ 

เขียนจุดประสงค์ตรงประเด็น 
ชัดเจน  รัดกุม ถกูต้อง
ครบถ้วนสอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

เขียนจุดประสงค์ตรง
ประเด็น  ชัดเจนแต่ไม่
รัดกุม  สอดคล้องกับชื่อ
เรื่อง 

เขียนจุดประสงค์ตรง
ประเด็น ไม่ชัดเจน  แต่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

เขียนจุดประสงค์ไม่ตรง
ประเด็น  ไม่สอดคล้องกับชื่อ
เรื่อง 

   2.2 การตั้งสมมติฐาน ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้องกับ
ปัญหา  มีการศึกษา  วิเคราะห์
ปัญหา ประกอบการ
ตั้งสมมติฐาน 

ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้อง
กับปัญหา  แต่ขาด
การศึกษา วิเคราะหข์้อมูล
จากการศึกษาประกอบการ
ตั้งสมมติฐาน 

ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้อง
กับปัญหาบางส่วน   มี
การศึกษาขอ้มูล
ประกอบการตั้งสมมติฐาน
เล็กน้อย 

ตั้งสมมติฐานไม่สอดคล้องกับ
ปัญหา   

2.3  การท างานอย่างมีขั้นตอน มีการวางแผน  การจัดล าดับ
การท างาน  การแบ่งงานอยา่ง
ชัดเจนใช้กระบวนการทักษะ
การคิดอย่างมีวจิารณญาณและ
ทักษะการคิด อยา่งสร้างสรรค์  
ครบถ้วน 

มีการวางแผนการจัดล าดับ
การท างาน  การแบ่งงานไม่
ชัดเจน ใชก้ระบวน การ
ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทกัษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์  
ส่วนใหญ ่

มีการวางแผน ไม่มีการ
จัดล าดับการท างาน  การ
แบ่งงานอย่างชัดเจน 
กระบวนการทักษะการคิด
อย่างมีวจิารณญาณและ 
ทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ บางส่วน 

ไม่มีการวางแผน  การ
จัดล าดับการท างาน การแบ่ง
งานอย่างชัดเจน และใช้
กระบวนการทักษะการคิด
อย่างมีวจิารณญาณและ 
ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
น้อย 

3. เน้ือหา สาระ และประโยชน์ 
   3.1 เนื้อหาสาระถกูต้อง 

มีการจัดกระท าเนื้อหา
สอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง 
สมบูรณ์ครบถ้วน 

มีการจัดกระท าเนื้อหา
สอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง 
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 

มีการจัดกระท าเนื้อหา
สอดคล้องกับเรื่อง ไม่
ถูกต้อง 

มีการจัดกระท าเนื้อหาไม่
สอดคล้องกับเรื่อง   

   3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา ผลจากการศึกษานา่เชื่อถือ  
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน 

ผลจากการศึกษานา่เชื่อถือ  
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
ชุมชน เป็นส่วนใหญ ่

ผลจากการศึกษานา่เชื่อถือ  
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
ชุมชน เป็นบางส่วน 

ผลจากการศึกษาไม่น่าเชื่อถอื  
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
ชุมชนน้อย 

   3.3 การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทดลองการใช้งานได้จริง  
ประยุกต์ใช้ได้อยา่งหลากหลาย 

ทดลองการใช้งานได้จริง 
ประยุกต์ใช้ได้เป็นส่วน
ใหญ่ 

ทดลองการใช้งานได้แต่ไม่
แข็งแรง  ประยกุต์ได้เป็น
บางส่วน 

ใช้งานได้น้อย 

3.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล มีร่องรอย หลักฐานการเก็บ
ข้อมูลอยา่งสมบูรณ์  ครบถ้วน 

มีร่องรอย หลักฐานการ
เก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ แต่มี
ครบถ้วน 

มีร่องรอย หลักฐานการ
เก็บข้อมูลบางส่วน 

มีร่องรอย หลักฐานการเก็บ
ข้อมูลน้อย 

4. การท ารายงาน 
   4.1 ความถูกต้องของรูปแบบรายงาน 

มีองค์ประกอบของการรายงาน
ครบถ้วนได้มาตรฐานเรียง
ตามล าดับ 
 
 

มีองค์ประกอบของการ
รายงานครบถ้วนได้
มาตรฐานไม่เรียงตามล าดับ 

มีองค์ประกอบของการ
รายงานไม่ครบถ้วน เรียง
ตามล าดับ 

มีองค์ประกอบของการ
รายงานไม่ครบถ้วน ไม่เรียง
ตามล าดับ 
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ประเด็นทีป่ระเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
   4.2 การใช้ภาษา เลือกใช้ค าถูกตามหลกัภาษา  

กระชับ รัดกุม ไม่ใช้ค า
ฟุ่มเฟือย   
พิมพ์ถูกต้องทั้งหมด 

เลือกใช้ค าถูกตามหลกั
ภาษา  กระชับ รัดกุม มีค า
ฟุ่มเฟือย   
พิมพ์ถูกต้องทั้งหมด 

เลือกใช้ค าไม่ถูกตามหลัก
ภาษา มีค าฟุ่มเฟอืย  พิมพ์
ผิด  1-9  ค า 

เลือกใช้ค าไม่ถูกตามหลัก
ภาษา พิมพ์ผิดมากกว่า  10  
ค าขึ้นไป 

4.3 ข้อมูลถูกต้อง  อ้างอิงตามหลักการ มีการอ้างอิงหลักการ  ทฤษฎี
จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย 
ถูกต้อง  
เขียนบรรณานุกรมถูกต้องตาม
หลักสากล 

มีการอ้างอิงหลักการ  
ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่
หลากหลายเขียน
บรรณานุกรมถูกต้องตาม
หลักสากล 

มีการอ้างอิงหลักการ 
ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่
หลากหลายเขียน
บรรณานุกรมไม่ถูกต้อง
ตามหลักสากล 

ไม่มีการอ้างอิงหลักการ  
ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูล
หลากหลายเขียน
บรรณานุกรมไม่ถูกต้องตาม
หลักสากล 

   4.4 การอภปิรายและสรุปผล มีการวิเคราะหแ์ละสรุปผลได้
สอดคล้องกับข้อมูล 

มีการวิเคราะหแ์ละสรุปผล
สอดคล้องกับข้อมูล
บางส่วน 

มีการวิเคราะหแ์ต่สรุปผล
ไม่สอดคล้องกับข้อมูล 

ขาดการวิเคราะห์แต่มีการ
สรุปผลข้อมูล 

5. การแสดงโครงงานและการน าเสนอ 
    5.1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของการ
จัดแสดงโครงงาน 

บอร์ดได้มาตรฐาน ใช้เทคนิค
เรื่องสีในการตกแต่งอย่าง
เหมาะสม  
หัวข้อมองเห็นชัดเจน  ประณีต  
สวยงาม   น าเสนออยา่งเป็น
ขั้นตอน 

บอร์ดได้มาตรฐาน ใช้
เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่ง
อย่างเหมาะสม หวัข้อ
มองเห็นชัดเจน ไม่ประณีต 
สวยงาม น าเสนออยา่งเป็น
ขั้นตอน 

บอร์ดได้มาตรฐาน ใช้
เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่ง
ไม่เหมาะสม หัวข้อ
มองเห็นไม่ชัดเจน  ไม่
ประณีตสวยงาม  น าเสนอ
ไม่เป็นขั้นตอน 

บอร์ดไม่ได้มาตรฐาน ใช้
เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่ง
บ้าง   น าเสนอไม่เป็นขั้นตอน 

5.2  การตอบขอ้ซักถาม มีความเข้าใจโครงงานของตน  
ทราบว่าควรท าอะไรบ้าง   
อะไรที่ยังไม่ได้ท าและจะท า
อะไรในขั้นต่อไป  การอธิบายมี
เหตุผล  สนับสนุนร่วมด้วย  
พูดชัดเจน เสียงดัง ทุกคน
ร่วมมือกันท าหน้าที่ของตน 

มีความเข้าใจโครงงานของ
ตน  ทราบว่าควรท า
อะไรบ้าง  อะไรที่ยังไม่ได้
ท าและจะท าอะไรในขั้น
ต่อไป  ขาดเหตุผล
สนับสนุนพูดจาฉะฉาน 
เสียงดัง  ทุกคนร่วมมือกัน
ท าหน้าที่ของตน 

มีความเข้าใจโครงงานของ
ตน  ทราบว่าควรท า
อะไรบ้าง  ขาดเหตุผล 
สนับสนุน พูดจาฉะฉาน  
แต่ละคนท าหน้าที่ของตน  
เข้าใจโครงงาน 
ไม่ครบทุกส่วน 

มีความเข้าใจโครงงานของตน
ไม่ครบทุกส่วน  บางคน
ปฏิบัติหน้าที ่
ไม่เต็มที่ 

 
     เกณฑ์การประเมิน 
     ระดับคะแนน 
       58 - 64    ได้ระดับคุณภาพ     ดีมาก      
             45 - 57    ได้ระดับคุณภาพ     ดี 
      32 - 44    ได้ระดับคุณภาพ     พอใช้      
                0 - 31    ได้ระดับคุณภาพ    ปรับปรุง 
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๒.๔  การจัดตารางเรียน 
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรมและคาบศึกษาค้นคว้า 
คาบเรียนที่ 9 

คาบที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
เวลา 
วัน 

08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 -12.00 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40 13.40 – 14.30 14.30 – 15.20 15.20 – 16.10 

จันทร ์ การงานอาชพีฯ ศิลปะ 

พักกลางวัน 

สังคมศึกษาฯ คณิตฯ พลศึกษา ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

อังคาร วิชาเลือกเสร ี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ์
กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

พุธ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
ลูกเสือ- 
เนตรนาร ี

กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

พฤหัสบด ี คณิตฯ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม
ชุมนุม 

กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ศุกร ์ วิทยาศาสตร ์ แนะแนว คณิตฯ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย 
กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 
 
๒.๕  ผลที่เกิดกับนักเรียน 

นักเรียนมทีักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงในชีวิตประจ าวัน 
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แบบประเมินโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตประจ าวัน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1.  ชื่อโครงงาน............................................................................................................................   
2.  กลุ่มที่..................... ชื่อ........................................................................................................... 

 การประเมินโครงงาน  มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 

1. ความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    1.1 ความแปลกใหม่ของปัญหา (การตั้งปัญหา) 
    1.2  ความน่าสนใจ 
    1.3 วิธีการด าเนินงาน 

 
4 
4 
4 

   

2. วิธีการศึกษาค้นคว้า 
    2.1 การก าหนดจุดประสงค์ 
    2.2 การตั้งสมมติฐาน 
    2.3  การท างานอย่างมีข้ันตอน 

 
4 
4 
4 

   

3. เนื้อหา สาระ และประโยชน์ 
   3.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง 
   3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา 
   3.3 การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   3.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล 

 
4 
4 
4 
4 

   

4. การท ารายงาน 
   4.1 ความถูกต้องของรูปแบบรายงาน 
   4.2 การใช้ภาษา 
   4.3 ข้อมูลถูกต้อง  อ้างอิงตามหลักการ 
   4.4 การอภิปรายและสรุปผล 

 
4 
4 
4 
4 

   

5. การแสดงโครงงานและการน าเสนอ 
    5.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของการจัดแสดงโครงงาน 
    5.2  การตอบข้อซักถาม 

 
4 
4 

   

รวม 64 …………..   
  
 

                                                           ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                    (......................................................................) 

                                                วันที่.............เดือน...........................พ.ศ........................ 
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ชื่อกิจกรรม     :   กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม 
ทักษะการคิดที่พัฒนา :   ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
หลักการ/แนวคิด  :   ทักษะการคิดขั้นสูงเป็นทักษะการคิดที่ต้องอาศัยทักษะการสื่อ 
    ความหมายและทักษะการคิดที่เป็นแกนหลาย  ๆทักษะ ซึ่งจะพัฒนา 

ได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน เกิดความช านาญโดย 
ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ นักเรียนต้องมีทักษะการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะดังกล่าวสามารถพัฒนาได้ด้วยการจัดกิจกรรม
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม 

 
แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๑.   นักเรียนทบทวนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และวิธีการท าโครงงานด้วยการสนทนา และศึกษา
จากเอกสารใบความรู้  และตัวอย่างโครงงาน   

๒.   จัดแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๑๐- ๑๕ คน โดยให้แต่ละกลุ่มค้นหาสาเหตุของปัญหา โดยให้  แต่ละกลุ่ม
วิเคราะห์สภาพปัญหาจากสถานการณ์ต่าง  ๆที่เกิดขึ้นสังคมประจ าวัน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน โดยการอภิปรายเหตุผล ข้อมูล เงื่อนไขต่าง ๆ  รวมถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว 

๓.   นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่ รวมถึงทฤษฎีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เช่น โรงพยาบาล  สถานีต ารวจ  
สาธารณสุข  ร้านเกมจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เช่น โรงพยาบาล  สถานีต ารวจ  สาธารณสุข  รา้นเกม เพ่ือก าหนด
ทางเลือก วิธีการ ขั้นตอน ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการเพ่ือให้การแก้ปัญหาได้ผลดีที่สุด 

๔.   น าเสนอหัวข้อโครงงาน ต่อครูที่ปรึกษา 
๕.   นักเรียนด าเนินการท าโครงงาน และรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติโครงงานต่อครูที่ปรึกษาโครงงาน

เป็นระยะ ๆ  จนสิ้นสุดโครงงาน 
๖.   นักเรียนสรุปและเขียนรายงานโครงงาน  
๗.   นักเรียนทุกกลุ่มน าเสนอโครงงาน  โดยมีคณะกรรมการประเมินของโรงเรียนเป็นผู้ประเมิน 
๘.   เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อท้องถิ่น เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อกระจายเสียง หรือสื่อสิ่งพิมพ์เป็นต้น 
การวัดผลและประเมินผล 
๑.  วิธีการ 
         -  ประเมินโครงงาน 
๒.  เครื่องมือ 

   -  แบบประเมินโครงงาน 
๓.  เกณฑ์การประเมิน 
        -  ผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
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เกณฑ์การประเมินโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. การคิดแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค ์
    1.1 ความแปลกใหม่ของปัญหา (การ
ตั้งปัญหา) 

เป็นเรื่อง/วิธีใหม่/ต่อยอด
เรื่องเดิมที่น่าสนใจ 
สามารถเชื่อมโยงไปสู ่
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม 

เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่ และ
น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สังคม เป็นส่วนใหญ่ 

เป็นเรื่องใหม่/วิธีใหม่ แต่
ไม่น่าสนใจสามารถ
เชื่อมโยงไปสู ่
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม 
เป็นบางส่วน 

ไม่ใช่เรื่อง/วิธีใหม่ 
สามารถเชื่อมโยงไปสู ่
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สังคม น้อย 

1.2  ความน่าสนใจ มีความใหม่ไม่
ลอกเลียนแบบและ
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความใหม่ไม่
ลอกเลียนแบบ  แต่ไม่
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความใหม่เป็นบางส่วน 
และสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบางส่วน 

ไม่มีความใหม่  และมี
ความสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงบางส่วน 

1.3 วธิีการด าเนินงาน ใช้เทคนิค วิเคราะห์การ
ออกแบบ/พัฒนาต้นแบบ
อย่างเหมาะสม  
ใช้งานได้จริง สามารถ
พัฒนาต่อยอดได ้อย่าง
สมเหตุสมผลและ 
แปลกใหม ่

ใช้เทคนิคออกแบบยังไม่
เหมาะสม ใช้งานได้จริง 
พัฒนาต่อยอดได ้
ส่วนใหญ ่

ขาดเทคนิคช่วยในการ
ออกแบบ แตย่ังใช้งานได้
จริง  พัฒนาต่อยอดได้
บางส่วน 

ขาดเทคนิค  ใช้งาน
ไม่ได้ ออกแบบและ
พัฒนาต่อยอดนอ้ย 

2. วิธีการศึกษาค้นคว้า 
    2.1 การก าหนดจุดประสงค์ 

เขียนจุดประสงค์ตรง
ประเด็น ชัดเจน  รัดกุม 
ถูกต้องครบถ้วน 
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

เขียนจุดประสงค์ตรง
ประเด็น  ชัดเจนแต่ไม่
รัดกุม   
 สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

เขียนจุดประสงค์ตรง
ประเด็น ไม่ชัดเจน  แต่
สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

เขียนจุดประสงค์ไม่ตรง
ประเด็น  ไม่สอดคล้อง
กับชื่อเรื่อง 

2.2 การตั้งสมมติฐาน ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้อง
กับปัญหา   
มีการศึกษา  วิเคราะห์
ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวขอ้ง 

ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้อง
กับปัญหา  แต่ขาด
การศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎี
และหลักการ 
  

ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้อง
กับปัญหาบางส่วน   มี
การศึกษาขอ้มูล 
ประกอบการตั้งสมมติฐาน
เล็กน้อย 

ตั้งสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับปัญหา   

2.3  การท างานอย่างมีขั้นตอน มีการวางแผน  การ
จัดล าดับการท างาน  การ
แบ่งงานอย่างชัดเจน 
ใช้กระบวนการที่สอดคล้อง
กับทฤษฎแีละหลกัการที่
ได้ศึกษา 

มีการวางแผน  การ
จัดล าดับการท างาน  การ
แบ่งงานไม่ชัดเจน 
 สอดคล้องกับทฤษฎแีละ
หลักการที่ได้ศึกษาเป็น
ส่วนใหญ ่
   

มีการวางแผนไม่มีการ
จัดล าดับการท างานไม่
ปรากฏร่องรอยการศึกษา 
ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวขอ้ง 

การวางแผน การ
จัดล าดับการท างาน 
การแบ่งงานไม่ชัดเจน 
   

3. เน้ือหา สาระ และประโยชน์ 
   3.1 เน้ือหาสาระถูกต้อง 

มีการจัดกระท าเนื้อหา
สอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง 
สมบูรณ์ครบถ้วน 

มีการจัดกระท าเนื้อหา
สอดคล้องกับเรื่อง ถูกต้อง 
ไม่สมบูรณ์ 
ครบถ้วน 

มีการจัดกระท าเนื้อหา
สอดคล้องกับเรื่อง   
ไม่ถูกต้อง 

มีการจัดกระท าเนื้อหา
ไม่สอดคล้องกับเรื่อง   

3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา ผลจากการศึกษานา่เชื่อถือ  
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
สังคม 

ผลจากการศึกษานา่เชื่อถือ  
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
สังคม  
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลจากการศึกษานา่เชื่อถือ  
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
สังคม  
เป็นบางส่วน 

ผลจากการศึกษาไม่
น่าเชื่อถือ  เป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อ
สังคมน้อย 

   3.3 การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทดลองการใช้งานได้จริง  
ประยุกต์ใช้ได้อยา่ง
หลากหลาย 

ทดลองการใช้งานได้จริง  
ประยุกต์ใช้ได้เป็นส่วน
ใหญ่ 

ทดลองการใช้งานได้แต่ไม่
แข็งแรง  ประยกุต์ได้เป็น
บางส่วน 

ใช้งานได้น้อย 

3.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล มีร่องรอย หลักฐานการ
เก็บข้อมูลอยา่งสมบูรณ์  
ครบถ้วน 

มีร่องรอย หลักฐานการ
เก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์  แต่
มีครบถ้วน 

มีร่องรอย หลักฐานการ
เก็บข้อมูลบางส่วน 

มีร่องรอย หลักฐานการ
เก็บข้อมูลน้อย 
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ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
4. การท ารายงาน 
   4.1 ความถูกต้องของรูปแบบ
รายงาน 

มีองค์ประกอบของการ
รายงานครบถ้วนได้
มาตรฐานเรียงตามล าดับ 

มีองค์ประกอบของการ
รายงานครบถ้วนได้
มาตรฐาน   
ไม่เรียงตามล าดับ 

มีองค์ประกอบของการ
รายงานไม่ครบถ้วน  เรียง
ตามล าดับ 

มีองค์ประกอบของการ
รายงานไม่ครบถ้วน  ไม่
เรียงตามล าดับ 

   4.2 การใช้ภาษา เลือกใช้ค าถูกตามหลกั
ภาษา  กระชับ รัดกุม ไม่ใช้
ค าฟุ่มเฟือย   
พิมพ์ถูกต้องทั้งหมด 

เลือกใช้ค าถูกตามหลกั
ภาษา  กระชับ รัดกุม มีค า
ฟุ่มเฟือย   
พิมพ์ถูกต้องทั้งหมด 

เลือกใช้ค าไม่ถูกตามหลัก
ภาษา มีค าฟุ่มเฟอืย  พิมพ์
ผิด  1-9  ค า 

เลือกใช้ค าไม่ถูกตาม
หลักภาษา พิมพ์ผิด
มากกว่า  10  ค าขึ้นไป 

4.3 ข้อมูลถูกต้อง  อ้างอิงตามหลักการ มีการอ้างอิงหลักการ  
ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูล
หลากหลายถกูต้อง  
เขียนบรรณานุกรมถูกต้อง
ตามหลักสากล 

มีการอ้างอิงหลักการ  
ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่
หลากหลาย    
เขียนบรรณานุกรมถูกต้อง
ตามหลักสากล 

มีการอ้างอิงหลักการ  
ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลไม่
หลากหลาย  
เขียนบรรณานุกรมไม่
ถูกต้องตามหลักสากล 

ไม่มีการอ้างอิงหลักการ  
ทฤษฎีจากแหล่งข้อมูล
หลากหลาย   
เขียนบรรณานุกรมไม่
ถูกต้องตามหลักสากล 

   4.4 การอภปิรายและสรุปผล มีการวิเคราะหแ์ละสรุป
ผลได้สอดคล้องกับข้อมูล 

มีการวิเคราะหแ์ละสรุปผล
สอดคล้องกับข้อมูล
บางส่วน 

มีการวิเคราะหแ์ต่สรุปผล
ไม่สอดคล้องกับข้อมูล 

ขาดการวิเคราะห์แต่มี
การสรุปผลข้อมูล 

5. การแสดงโครงงานและ 
    การน าเสนอ 
    5.1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของการ
จัดแสดงโครงงาน 

บอร์ดได้มาตรฐาน ใช้
เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่ง
อย่างเหมาะสม  
หัวข้อมองเห็นชัดเจน  
ประณีต  สวยงาม   
น าเสนออย่างเป็นขั้นตอน 

บอร์ดได้มาตรฐาน ใช้
เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่ง
อย่างเหมาะสม  หวัข้อ
มองเห็นชัดเจน  ไม่
ประณีต สวยงาม น าเสนอ
อย่างเป็นขั้นตอน 

บอร์ดได้มาตรฐาน ใช้
เทคนิคเรื่องสีในการตกแต่ง
ไม่เหมาะสม  
หัวข้อมองเห็นไม่ชัดเจน  
ไม่ประณีตสวยงาม  
น าเสนอไม่เป็นขั้นตอน 

บอร์ดไม่ได้มาตรฐาน 
ใช้เทคนิคเรื่องสีในการ
ตกแต่งบ้าง   น าเสนอ
ไม่เป็นขั้นตอน 

5.2  การตอบขอ้ซักถาม แกป้ัญหาอยา่ง
มีเหตุผลอย่างมีเหต ุ

มีความเข้าใจโครงงานของ
ตน  ทราบว่าควรท า
อะไรบ้าง   
อะไรที่ยังไม่ได้ท าและจะ
ท าอะไรในขั้นต่อไป  การ
อธิบายมีเหตุผล      
สนับสนุนร่วมด้วย   

มีความเข้าใจโครงงานของ
ตน  ทราบว่าควรท า
อะไรบ้าง   
อะไรที่ยังไม่ได้ท าและจะ
ท าอะไรในขั้นต่อไป  ขาด
เหตุผลสนับสนุน 

มีความเข้าใจโครงงานของ
ตน  ทราบว่าควรท า
อะไรบ้าง แต่ขาดเหตุผล
บางส่วน 
 

มีความเข้าใจโครงงาน
ของตนไม่ครบทุกส่วน   
 

 
    เกณฑ์การประเมิน 
     ระดับคะแนน 
     58 - 64   ได้ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
     45 - 57   ได้ระดับคุณภาพ   ดี 
     32 - 44   ได้ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
        0 - 31   ได้ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
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แบบประเมินโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตประจ าวัน :   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
1.  ชื่อโครงงาน............................................................................................................................   
2.  กลุ่มที่..................... ชื่อ........................................................................................................... 

 การประเมินโครงงาน  มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 

1. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
    1.1 ความแปลกใหม่ของปัญหา (การตั้งปัญหา) 
    1.2  ความน่าสนใจ 
    1.3 วิธีการแก้ปัญหา 

 
4 
4 
4 

   

2. วิธีการศึกษาค้นคว้า 
    2.1 การก าหนดจุดประสงค์ 
    2.2 การตั้งสมมติฐาน 
    2.3  การท างานอย่างมีข้ันตอน 

 
4 
4 
4 

   

3. เนื้อหา สาระ และประโยชน์ 
   3.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง 
   3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา 
   3.3 การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   3.4 หลักฐานการเก็บข้อมูล 

 
4 
4 
4 
4 

   

4. การท ารายงาน 
   4.1 ความถูกต้องของรูปแบบรายงาน 
   4.2 การใช้ภาษา 
   4.3 ข้อมูลถูกต้อง  อ้างอิงตามหลักการ 
   4.4 การอภิปรายและสรุปผล 

 
4 
4 
4 
4 

   

5. การแสดงโครงงานและการน าเสนอ 
    5.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของการจัดแสดงโครงงาน 
    5.2  การตอบข้อซักถาม 

 
4 
4 

   

รวม  …………..   
  
 

                                                           ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   (......................................................................) 

                                               วันที่.............เดือน...........................พ.ศ........................ 
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๒.๔  การจัดตารางเรียน 
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรมและคาบศึกษาค้นคว้า 
คาบเรียนที่ 9 
 

คาบที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
เวลา 

วัน 
08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 -12.00 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40 13.40 – 14.30 14.30 – 15.20 15.20 – 16.10 

จันทร ์ การงานอาชพีฯ ศิลปะ 

พักกลางวัน 

สังคมศึกษาฯ คณิตฯ พลศึกษา ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

อังคาร วิชาเลือกเสร ี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ์
กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

พุธ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
นักศึกษา 
วิชาทหาร 

กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

พฤหัสบด ี คณิตฯ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม
ชุมนุม 

กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ศุกร ์ วิทยาศาสตร ์ แนะแนว คณิตฯ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย 
กิจกรรม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 
๒.๕  ผลที่เกิดกับนักเรียน 

นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค ์  
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รายชื่อโรงเรียนต้นแบบถอดประสบการณ ์
 โรงเรียนขนาดเล็ก 
  ๑)  โรงเรยีนบ้านแก่งม่วง    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
  ๒)  โรงเรยีนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 
  ๓)  โรงเรยีนบ้านหนองล่าม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
  ๔)  โรงเรยีนบ้านหนองจิก  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ 
  ๕)  โรงเรยีนบ้านหนองขุ่น  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ 
  ๖)  โรงเรยีนบ้านหนองทา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
  ๗)  โรงเรยีนเมืองไผ ่  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสะแก้ว เขต ๒ 
  ๘)  โรงเรยีนบ้านชุมโลง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
 
 โรงเรียนขนาดกลาง 
  ๑)  โรงเรยีนบ้านคลองลาว   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ 
  ๒)  โรงเรยีนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
  ๓)  โรงเรยีนวัดโสภณาราม (ปลั่งรว่มราษฎร์บ ารุง)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
  ๔)  โรงเรยีนวัดหนองหลวง    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
  ๕)  โรงเรยีนชุมชนวัดปัณณาราม    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
  ๖)  โรงเรยีนบ้านสูงเนิน    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต ๒ 
  ๗)  โรงเรยีนวัดบางหลวง    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
  ๘)  โรงเรยีนวังพิกุลวิทยศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
  ๙)  โรงเรยีนบ้านนาชุม     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ 
  ๑๐)  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ 
  ๑๑)  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
  ๑๒)  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๓ 
  ๑๓)  โรงเรียนบ้านน้ าเรื่อง    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
  ๑๔)  โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 
  ๑๕)  โรงเรียนบ้านโคลาน    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ 
  ๑๖)  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจ าปา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
  ๑๗)  โรงเรียนวัดเขา    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
  ๑๘)  โรงเรียนบ้านล าเบา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ 
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  ๑)  โรงเรยีนอนุบาลปตัตานี    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒    
  ๒)  โรงเรยีนรัตนราษฎร์บ ารุง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘     
  ๓)  โรงเรยีนสุราษฎร์ธาน ี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  
  ๔)  โรงเรยีนตากพิทยาคม    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘       
  ๕)  โรงเรยีนเฉลมิขวัญสตรี    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙       
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๑. นายสุทธิ  สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์  สพป.จันทบุรี เขต ๑ 
๒. นางอภิวันทน์  พินทอง ศึกษานิเทศก ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์เขต ๑ 
๓. นายขวัญใจ  อุดมรตัน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านแกวิทยาคม   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ 
๔. นางสาวมะลิ  คงสกุล ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดโสภณาราม 

(ปลั่งร่วมราษฎร์บ ารุง)   
สพป.สมุทรสาคร 

๕. นายประยุทธ  คมอาวุธ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านน้ าเรื่อง  สพป.สุโขทัย เขต ๑ 
๖. นายจเร  พวงเดช ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านทุ่งกะโตน   สพป.ประจวบคีรีขันธ์เขต ๑ 
๗. นางภัทราภรณ์  เนื้อไม ้ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนตากพิทยาคม   สพม.๓๘ 
๘. นางสาวจิรวรรณ  สุรเสียง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   สพม.๓๙ 
๙. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ ครู โรงเรียนตากพิทยาคม   สพม.๓๘ 

๑๐. นางวนิดา  ปานสมบัต ิ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   สพม.๓๙ 
๑๑. นางอุไร  บัณฑติาโสภณ  ครู โรงเรียนรตันราษฎร์บ ารุง   สพม.๘ 
๑๒. นางวีราภรณ์  แสงประทมุ ครู โรงเรียนรตันราษฎร์บ ารุง   สพม.๘ 
๑๓. นายประสงค์  สกุลซ้ง คร ูโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม   สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ 
๑๔. นางสมศรี  สว่างศร ี ครู โรงเรียนบ้านสูงเนิน  สพป.บุรีรมัย์ เขต ๒ 
๑๕. นางน้ าอ้อย  เดสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านสูงเนิน  สพป.บุรีรมัย์ เขต ๒ 
๑๖. นางดวงมณี  ส าลีด่านกลาง ครู โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา  สพป.นครราชสีมา เขต ๕ 
๑๗. นางสาวปราณี  วงศาเคน ครู โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา   สพป.นครราชสีมา เขต ๕ 
๑๘. นางพรทิพย์  คมอาวุธ ครู โรงเรียนบ้านน้ าเรื่อง   สพป.สุโขทัย เขต ๑ 
๑๙. นายกิจจา  ศรีแสง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
๒๐. นายทวี   ศรีชาลี ครู โรงเรียนบ้านโนนกาหลง   สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ 
๒๑. นางสาวชฎาวรรณ  ชิตภักดิ ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนกาหลง   สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ 
๒๒. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ ครู โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บ ารุง)   สพป.สมุทรสาคร 
๒๓. นางสาวจรูญศรี  แจบไสง นักวิชาการศึกษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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