
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาษากับวัฒนธรรม    เรื่อง  วัฒนธรรมในสังคมมนุษย์ 
วิชาหลักภาษาไทย ท๓๒๑๐๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลาเรียน  ๒  คาบ 
ผู้สอน  อาจารย์ขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
        มาตรฐาน  

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติเป้าหมายการเรียนรู้ 

        ตัวช้ีวัด 
             ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๑ อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K) 
  ๑. อธิบายความหมายของวัฒนธรรม  
  ๒. วิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้วัฒนธรรมของมนุษย์มีความแตกต่างและหลากหลาย 
 ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 
  ๑. รวบรวมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติ  
  ๒. เขียนแผนภาพความคิดแสดงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติ 
 ด้านเจตคติ (A) 
  ๑. ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมทางภาษา 
สาระส าคัญ 
 วัฒนธรรมในสังคมมนุษย์มีความแตกต่างและหลากหลาย เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ วัฒนธรรม 
ทางภาษาสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชาติ ภาษาไทยเป็นภาพสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชาติไทย สาระ
การเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มุ่งม่ันในการทํางาน 
๒. รักความเป็นไทย 

สมรรถนะส าคัญ 
- ความสามารถในการสื่อสาร 

  
    



กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี ๑ – ๒ 
กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ให้นักเรียนดูภาพการแต่งกายประจําชาติของประเทศต่าง ๆ ประมาณ ๔ - ๕ ประเทศ แล้วร่วมกัน
สนทนาเก่ียวกับลักษณะเด่นของแต่ละประเทศ จากนั้นบอกลักษณะเด่นของการแต่งการของชาติไทย 
 ๒. ครูตั้งคําถามกับนักเรียนว่า “เพราะเหตุใดการแต่งกายของประชาชนในแต่ละประเทศ จึงแตกต่าง
กัน” (ตัวอย่างคําตอบ วัฒนธรรม ภูมิประเทศ และวิถีชีวิตแตกต่างกัน)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๓. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง วัฒนธรรมในสังคมมนุษย์ ที่มาของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ทาง 
วัฒนธรรมแล้วร่วมกันสรุปความเข้าใจ ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม 
 ๔. ให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้วัฒนธรรมของมนุษย์มีความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๕. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือร่วมกันรวบรวมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติ บันทึก เป็น
แผนภาพความคิด 
 ๖. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มร่วมกัน แสดงความ
คิดเห็นและยกตัวอย่างเพ่ิมเติม 
 ๗. ให้นักเรียนทําใบงาน เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แล้วร่วมกันตรวจสอบ ความถูกต้อง 
ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู้  
 ๘. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ 
  • วัฒนธรรมในสังคมมนุษย์มีความแตกต่างและหลากหลาย เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ ชาติ 
  วัฒนธรรมทางภาษาสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชาติ ภาษาไทยเป็นภาพสะท้อนให้เห็น 
  วัฒนธรรมของ ชาติไทย  
 ๙. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คําถามท้าทาย ดังนี้ 
  • การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาของไทยทําได้อย่างไรบ้าง 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Powerpoint ภาษากับวัฒนธรรม 
 ๒. ใบกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระส าคัญ 
        วัฒนธรรมในสังคมมนุษย์มีความ
แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ ห ล า ก ห ล า ย  เ ป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละชาติ วัฒนธรรม 
ทางภาษาสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของ
ชาติ ภาษาไทยเป็นภาพสะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมของชาติ ไทย สาระการ
เรียนรู้ 

ใบกิจกรรม เรื่อง การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ใบกิจกรรม  
เรื่อง การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือว่า

ผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด 
        ท ๔ .๑  ม .  ๔ -๖/๑ อธิ บาย
ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา 
และลักษณะของภาษา 

ใบกิจกรรม เรื่อง การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ใบกิจกรรม  
เรื่อง การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือว่า

ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มุ่งม่ันในการทํางาน 

          ๒. รักความเป็นไทย 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือว่า

ผ่านเกณฑ์ 
สมรรถนะส าคัญ 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
 

แบบประเมิน
สมรรถนะ 

แบบประเมิน
สมรรถนะ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือว่า

ผ่านเกณฑ์ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

.......................................................................................... .................................................................... ................  
๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

.......................................................................................... .................................................................................... 
๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

................................................................................ ..............................................................................................  
       ลงชื่อ......................................................ผู้สอน 
          (อาจารย์ขวัญจิรา โพธิ์ทอง) 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
.......................................................................................... ....................................................................................  
................................................................................. .............................................................................................  
       ลงชื่อ................................................................ 
                    (อ.ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม) 
          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
.......................................................................................... ....................................................................................  

ลงชื่อ................................................................ 
               (อาจารย์ ดร. สุดารัตน์ ศรีมา ) 
           รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาษากับวัฒนธรรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
 

ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข ๓,๒,๑,๐ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  
เกณฑ์การประเมิน    ๓ หมายถึง ดีมาก    ๒ หมายถึง ดี       ๑ หมายถึง ปานกลาง     ๐ หมายถึง ปรับปรุง 
 

เลขที่ 
  

รายช่ือนักเรียน 

มุ่งม่ันในการท างาน 
ระดับคะแนน 

รักความเป็นไทย 
ระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐  

๑ นายกรวัชร์ ชุติพิทยางกูร          
๒ นายณภัทร มยุเรศ          

๓ นายตุลธวัช พานิชยิ่ง          

๔ นายพรหมเมษ วุฒิกานากร          

๕ นายภูริทัตย์ จารุพงศ์          

๖ นายวริศ ศรีรัชตระกูล          

๗ นายสรรพวัต วงศ์สรรพสาคร          

๘ นางสาวณัฐปรียา มั่งมีสุขศิริ          

๙ นางสาวพิชญา อาชีพ          

๑๐ นางสาวพิชามญชุ์ เมธาพฤทธิ์          

๑๑ นางสาวภัควลัญชณ์ อรรถชัยวัจน์          
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก         (๓) 
ร้อยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี              (๒) 
ร้อยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     (๑) 
ร้อยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง      (๐) 

 

สรุปผลการประเมิน       ผ่าน       ไม่ผ่าน    
 ระดับ  ดีมาก     ดี     ปานกลาง 

 ปรับปรุง 



แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาษากับวัฒนธรรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
 

ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข ๓,๒,๑,๐ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  
เกณฑ์การประเมิน    ๓ หมายถึง ดีมาก    ๒ หมายถึง ดี       ๑ หมายถึง ปานกลาง     ๐ หมายถึง ปรับปรุง 

เลขที่ 
  

รายช่ือนักเรียน 

มุ่งม่ันในการท างาน 
ระดับคะแนน 

รักความเป็นไทย 
ระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐  

๑ นายจตุภัทร์ จันทร์แกมแก้ว          
๒ นายชนทัช กล่อมจิตร์          

๓ นายธรรมภพ ศิริประภา          

๔ นายนนทกร แก้วบุญทอง          

๕ นายพัทธพล จงสงวนประดับ          

๖ นายภูริภัทร วายุเหือด          

๗ นายวุฒินันท์ จั่นทอง          

๘ นายศุภกร พงษ์พินิจ          

๙ นายสิทธินนท์ ประสิทธิ์ส่งเสริม          

๑๐ นายเสฏฐนันท์ รุ่งรังสิมากุล          

๑๑ นายอดิศวร พรสุรบดี          

๑๒ นายอิสระ เปรมศรี          

๑๓ นางสาวณสิกาญจน์ ปทุมทิพย์ธนนท์          

๑๔ นางสาวนภัสร อชานนท์          

๑๕ นางสาวนรกมล ทัดพิทักษ์กุล          

๑๖ นางสาวปุณยวีร์ เจรียงโรจน ์          

๑๗ นางสาวพีรดา ชาติทอง          

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

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

ร้อยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก         (๓) 
ร้อยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี              (๒) 
ร้อยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     (๑) 
ร้อยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง      (๐) 

 

สรุปผลการประเมิน       ผ่าน       ไม่ผ่าน    
 ระดับ  ดีมาก     ดี     ปานกลาง 

 ปรับปรุง 



แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาษากับวัฒนธรรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
 

ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข ๓,๒,๑,๐ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  
เกณฑ์การประเมิน    ๓ หมายถึง ดีมาก    ๒ หมายถึง ดี       ๑ หมายถึง ปานกลาง     ๐ หมายถึง ปรับปรุง 

เลขที่ 
  

รายช่ือนักเรียน 

มุ่งม่ันในการท างาน 
ระดับคะแนน 

รักความเป็นไทย 
ระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐  

๑ นายเกริกชัย กอบัวแก้ว          
๒ นายณภัทร ถือธงชัย          

๓ นายณัฐดนัย หงษ์ทอง          

๔ นายธนกฤต สิริปัญจนนท์          

๕ นายปฏิพล อัสดรธารากุล          

๖ นายพุทธภูมิ ศรีวงษ์ชัย          

๗ นายรชาธร คล้ายสอน          

๘ นายอัครพล รัตนภูดินันท์          

๙ นางสาวชญานิศ เสียงล้ําเลิศ          

๑๐ นางสาวชนม์นิภา สุภาพพร้อม          

๑๑ นางสาวชนาพร ถึกไทย          

๑๒ นางสาวชัญญา รัชอินทร์          

๑๓ นางสาวณัฐณิชา เมืองชู          

๑๔ นางสาวณิชาภัส รัตนทองสิน          

๑๕ นางสาวปิยะนันท์ จูมสีมา          

๑๖ นางสาวเมฑิรีย์ วิมุตตินันท์          

๑๗ นางสาวอภิชญา พรเจริญ          

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

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

ร้อยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก         (๓) 
ร้อยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี              (๒) 
ร้อยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     (๑) 
ร้อยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง      (๐) 

 

สรุปผลการประเมิน       ผ่าน       ไม่ผ่าน    
 ระดับ  ดีมาก     ดี     ปานกลาง 

 ปรับปรุง 



แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาษากับวัฒนธรรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 
 

ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข ๓,๒,๑,๐ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  
เกณฑ์การประเมิน    ๓ หมายถึง ดีมาก    ๒ หมายถึง ดี       ๑ หมายถึง ปานกลาง     ๐ หมายถึง ปรับปรุง 

เลขที่ 
  

รายช่ือนักเรียน 

มุ่งม่ันในการท างาน 
ระดับคะแนน 

รักความเป็นไทย 
ระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐  

๑ นายฉัตรชัย พันทะสี          
๒ นายธนกฤต ชัยฤกษ์          

๓ นายธนพัฒน์ มงคลวณิชยา          

๔ นายนฤบดี สีวิภาพงษ์          

๕ นายภูมินันท์ อาจหงิม          

๖ นายรวี เรืองไทย          

๗ นางสาวกัญญารัตน์ ลาภโต          

๘ นางสาวชญาภรณ์ คิ้วเที่ยง          

๙ นางสาวชนัญชิดา ชมพูบริสุทธิ์          

๑๐ นางสาวดลนภัส พุฒิชาติ          

๑๑ นางสาวพลอยนภัส สุขชาญศิลป์          

๑๒ นางสาวลาภิศา ช่วยรัตนะ          

๑๓ นางสาวสาริศา เผือกพูล          

๑๔ นางสาวสุทธิรัศมิ ์ดํารงชัยเพ็ชร์          

๑๕ นางสาวสุวิชญา สิงห์แก้ว          

 
 

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

ร้อยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก         (๓) 
ร้อยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี              (๒) 
ร้อยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     (๑) 
ร้อยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง      (๐) 

 

สรุปผลการประเมิน       ผ่าน       ไม่ผ่าน    
 ระดับ  ดีมาก     ดี     ปานกลาง 

 ปรับปรุง 



แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาษากับวัฒนธรรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ 
 

ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข ๓,๒,๑,๐ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  
เกณฑ์การประเมิน    ๓ หมายถึง ดีมาก    ๒ หมายถึง ดี       ๑ หมายถึง ปานกลาง     ๐ หมายถึง ปรับปรุง 

เลขที่ 
  

รายช่ือนักเรียน 

มุ่งม่ันในการท างาน 
ระดับคะแนน 

รักความเป็นไทย 
ระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐  

๑ นายกรสรวง มุ่งพาลชล          
๒ นายกันตพัฒน์ พุ่มดารา          

๓ นายชุติกร วชิรกิติกุล          

๔ นายณฐภณ โรจนประดิษฐ์          

๕ นายธีรภัทร เวพีวุฒิกร          

๖ นายวาศิลป์ ทัพสุวรรณ          

๗ นายเอกณัฐ มาลัย          

๘ นางสาวฐิตาภรณ์ ทับทอง          

๙ นางสาวณิชกมล ทองโสภิต          

๑๐ นางสาวธัญธิดา บุญยศ          

๑๑ นางสาวนภัสวรรณ เกียรติสาโรจน์          

๑๒ นายธนวัฒน์ หลีมานัน          

 
 

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

ร้อยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก         (๓) 
ร้อยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี              (๒) 
ร้อยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     (๑) 
ร้อยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง      (๐) 

 

สรุปผลการประเมิน       ผ่าน       ไม่ผ่าน    
 ระดับ  ดีมาก     ดี     ปานกลาง 

 ปรับปรุง 



เกณฑ์การให้คะแนน แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคล 
ตัวช้ีวัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
ประเด็นประเมิน ดีมาก (๓) ดี (๒) ปานกลาง (๑) ปรับปรุง (๐) 

มุ่งม่ันในการ
ทํางาน 

 

ตั้งใจและ 
รับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี 
ได้รับมอบหมาย 
ให้สําเร็จ มีการ 
ปรับปรุงและ 
พัฒนาการทํางาน 
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

ตั้งใจและ 
รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติ 
หน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายให้ 
สําเร็จ มีการ 
ปรับปรุง และ 
พัฒนาการ 
ทํางานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิด 
ชอบในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี 
ได้รับมอบหมาย 
ให้สําเร็จ มีการ 
ปรับปรุง การ 
ทํางานให้ดีขึ้น 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ 
หน้าที่การงาน 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๖.๒ ท างานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
ประเด็นประเมิน ดีมาก (๓) ดี (๒) ปานกลาง (๑) ปรับปรุง (๐) 

มุ่งม่ันในการ
ทํางาน 

 

ทํางานด้วยความ 
ขยันอดทน และ 
พยายามให้งาน 
สําเร็จตาม 
เป้าหมายภายใน 
เวลาที่กําหนด 
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
แก้ปัญหาอุปสรรค 
ในการทํางาน 
และ ชื่นชมผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 

ทํางานด้วยความ 
ขยันอดทน และ 
พยายามให้งาน 
สําเร็จตาม 
เป้าหมาย  
 

ทํางานด้วยความ 
ขยันอดทน  
 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ 
หน้าที่การงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้  
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   

๗.๒.๑ ใชภ้าษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  

๗.๒.๒ ชักชวน แนะนํา ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ประเด็นประเมิน ดีมาก (๓) ดี (๒) ปานกลาง (๑) ปรับปรุง (๐) 

รักความเป็นไทย ใช้ภาษาไทย เลข
ไทย ในการสื่อสาร

ได้ถูกต้อง 
เหมาะสม และ

แนะนําให้ผู้อ่ืนใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง

เป็นประจํา 

ใช้ภาษาไทย เลข
ไทย ในการสื่อสาร
ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

ใช้ภาษาไทย เลข
ไทย ได้ 

ไม่สนใจการใช้
ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสังเกตสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรายบุคคล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาษากับวัฒนธรรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
 

ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข ๓,๒,๑,๐ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  
เกณฑ์การประเมิน    ๓ หมายถึง ดีมาก    ๒ หมายถึง ดี       ๑ หมายถึง ปานกลาง     ๐ หมายถึง ปรับปรุง 
 

เลขที่ 
  

รายช่ือนักเรียน 

ความสามารถในการสื่อสาร 
ระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ 

๓ ๒ ๑ ๐  

๑ นายกรวัชร์ ชุติพิทยางกูร      
๒ นายณภัทร มยุเรศ      

๓ นายตุลธวัช พานิชยิ่ง      

๔ นายพรหมเมษ วุฒิกานากร      

๕ นายภูริทัตย์ จารุพงศ์      

๖ นายวริศ ศรีรัชตระกูล      

๗ นายสรรพวัต วงศ์สรรพสาคร      

๘ นางสาวณัฐปรียา มั่งมีสุขศิริ      

๙ นางสาวพิชญา อาชีพ      

๑๐ นางสาวพิชามญชุ์ เมธาพฤทธิ์      

๑๑ นางสาวภัควลัญชณ์ อรรถชัยวัจน์      
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก         (๓) 
ร้อยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี              (๒) 
ร้อยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     (๑) 
ร้อยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง      (๐) 

 

สรุปผลการประเมิน       ผ่าน       ไม่ผ่าน    
 ระดับ  ดีมาก     ดี     ปานกลาง 

 ปรับปรุง 



แบบสังเกตสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรายบุคคล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาษากับวัฒนธรรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
 

ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข ๓,๒,๑,๐ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  
เกณฑ์การประเมิน    ๓ หมายถึง ดีมาก    ๒ หมายถึง ดี       ๑ หมายถึง ปานกลาง     ๐ หมายถึง ปรับปรุง 

เลขที่ 
  

รายช่ือนักเรียน 

ความสามารถในการสื่อสาร 
ระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ 

๓ ๒ ๑ ๐  

๑ นายจตุภัทร์ จันทร์แกมแก้ว      
๒ นายชนทัช กล่อมจิตร์      

๓ นายธรรมภพ ศิริประภา      

๔ นายนนทกร แก้วบุญทอง      

๕ นายพัทธพล จงสงวนประดับ      

๖ นายภูริภัทร วายุเหือด      

๗ นายวุฒินันท์ จั่นทอง      

๘ นายศุภกร พงษ์พินิจ      

๙ นายสิทธินนท์ ประสิทธิ์ส่งเสริม      

๑๐ นายเสฏฐนันท์ รุ่งรังสิมากุล      

๑๑ นายอดิศวร พรสุรบดี      

๑๒ นายอิสระ เปรมศรี      

๑๓ นางสาวณสิกาญจน์ ปทุมทิพย์ธนนท์      

๑๔ นางสาวนภัสร อชานนท์      

๑๕ นางสาวนรกมล ทัดพิทักษ์กุล      

๑๖ นางสาวปุณยวีร์ เจรียงโรจน ์      

๑๗ นางสาวพีรดา ชาติทอง      

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

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

ร้อยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก         (๓) 
ร้อยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี              (๒) 
ร้อยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     (๑) 
ร้อยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง      (๐) 

 

สรุปผลการประเมิน       ผ่าน       ไม่ผ่าน    
 ระดับ  ดีมาก     ดี     ปานกลาง 

 ปรับปรุง 



แบบสังเกตสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรายบุคคล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาษากับวัฒนธรรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
 

ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข ๓,๒,๑,๐ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  
เกณฑ์การประเมิน    ๓ หมายถึง ดีมาก    ๒ หมายถึง ดี       ๑ หมายถึง ปานกลาง     ๐ หมายถึง ปรับปรุง 

เลขที่ 
  

รายช่ือนักเรียน 

ความสามารถในการสื่อสาร 
ระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ 

๓ ๒ ๑ ๐  

๑ นายเกริกชัย กอบัวแก้ว      
๒ นายณภัทร ถือธงชัย      

๓ นายณัฐดนัย หงษ์ทอง      

๔ นายธนกฤต สิริปัญจนนท์      

๕ นายปฏิพล อัสดรธารากุล      

๖ นายพุทธภูมิ ศรีวงษ์ชัย      

๗ นายรชาธร คล้ายสอน      

๘ นายอัครพล รัตนภูดินันท์      

๙ นางสาวชญานิศ เสียงล้ําเลิศ      

๑๐ นางสาวชนม์นิภา สุภาพพร้อม      

๑๑ นางสาวชนาพร ถึกไทย      

๑๒ นางสาวชัญญา รัชอินทร์      

๑๓ นางสาวณัฐณิชา เมืองชู      

๑๔ นางสาวณิชาภัส รัตนทองสิน      

๑๕ นางสาวปิยะนันท์ จูมสีมา      

๑๖ นางสาวเมฑิรีย์ วิมุตตินันท์      

๑๗ นางสาวอภิชญา พรเจริญ      

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

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

ร้อยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก         (๓) 
ร้อยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี              (๒) 
ร้อยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     (๑) 
ร้อยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง      (๐) 

 

สรุปผลการประเมิน       ผ่าน       ไม่ผ่าน    
 ระดับ  ดีมาก     ดี     ปานกลาง 

 ปรับปรุง 



แบบสังเกตสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรายบุคคล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาษากับวัฒนธรรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 
 

ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข ๓,๒,๑,๐ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  
เกณฑ์การประเมิน    ๓ หมายถึง ดีมาก    ๒ หมายถึง ดี       ๑ หมายถึง ปานกลาง     ๐ หมายถึง ปรับปรุง 

เลขที่ 
  

รายช่ือนักเรียน 

ความสามารถในการสื่อสาร 
ระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ 

๓ ๒ ๑ ๐  

๑ นายฉัตรชัย พันทะสี      
๒ นายธนกฤต ชัยฤกษ์      

๓ นายธนพัฒน์ มงคลวณิชยา      

๔ นายนฤบดี สีวิภาพงษ์      

๕ นายภูมินันท์ อาจหงิม      

๖ นายรวี เรืองไทย      

๗ นางสาวกัญญารัตน์ ลาภโต      

๘ นางสาวชญาภรณ์ คิ้วเที่ยง      

๙ นางสาวชนัญชิดา ชมพูบริสุทธิ์      

๑๐ นางสาวดลนภัส พุฒิชาติ      

๑๑ นางสาวพลอยนภัส สุขชาญศิลป์      

๑๒ นางสาวลาภิศา ช่วยรัตนะ      

๑๓ นางสาวสาริศา เผือกพูล      

๑๔ นางสาวสุทธิรัศมิ์ ดํารงชัยเพ็ชร์      

๑๕ นางสาวสุวิชญา สิงห์แก้ว      

 
 

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

ร้อยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก         (๓) 
ร้อยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี              (๒) 
ร้อยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     (๑) 
ร้อยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง      (๐) 

 

สรุปผลการประเมิน       ผ่าน       ไม่ผ่าน    
 ระดับ  ดีมาก     ดี     ปานกลาง 

 ปรับปรุง 



แบบสังเกตสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรายบุคคล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาษากับวัฒนธรรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ 
 

ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข ๓,๒,๑,๐ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  
เกณฑ์การประเมิน    ๓ หมายถึง ดีมาก    ๒ หมายถึง ดี       ๑ หมายถึง ปานกลาง     ๐ หมายถึง ปรับปรุง 

เลขที่ 
  

รายช่ือนักเรียน 

ความสามารถในการสื่อสาร 
ระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ 

๓ ๒ ๑ ๐  

๑ นายกรสรวง มุ่งพาลชล      
๒ นายกันตพัฒน์ พุ่มดารา      

๓ นายชุติกร วชิรกิติกุล      

๔ นายณฐภณ โรจนประดิษฐ์      

๕ นายธีรภัทร เวพีวุฒิกร      

๖ นายวาศิลป์ ทัพสุวรรณ      

๗ นายเอกณัฐ มาลัย      

๘ นางสาวฐิตาภรณ์ ทับทอง      

๙ นางสาวณิชกมล ทองโสภิต      

๑๐ นางสาวธัญธิดา บุญยศ      

๑๑ นางสาวนภัสวรรณ เกียรติสาโรจน์      

๑๒ นายธนวัฒน์ หลีมานัน      

 
 

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

 
 
 

ร้อยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก         (๓) 
ร้อยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี              (๒) 
ร้อยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     (๑) 
ร้อยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง      (๐) 

 

สรุปผลการประเมิน       ผ่าน       ไม่ผ่าน    
 ระดับ  ดีมาก     ดี     ปานกลาง 

 ปรับปรุง 



สมรรถนะท่ี ๑ ความสามารถในการสื่อสาร  
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูด
และการเขียน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (๓) ดี (๒) ปานกลาง (๑) ปรับปรุง (๐) 

๑. พูดถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ
จากสารที่อ่าน ฟัง
หรือดู ด้วยภาษาขอ
ตนเองพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
ได้ 

พูดถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจาก
สารที่อ่าน ฟังหรือ
ดู ด้วยภาษาของ
ตนเอง พร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ถ่ายถอด  

พูดถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจากสาร
ที่อ่าน ฟังหรือดู 
ด้วยภาษาของ
ตนเอง พร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบแต่ไม่
สอดคล้องกับเรื่อง
ที่ถ่ายถอด 

พูดถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจากสาร
ที่อ่าน ฟังหรือดู 
ด้วยภาษาของ
ตนเอง  

พูดถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่
อ่าน ฟังหรือดู 
ตามแบบ 

๒. พูดถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึก
และทัศนะของ
ตนเองจากสารที่
อ่าน ฟังหรือดู 
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้ 

พูดถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึก
และทัศนะของ
ตนเองจากสารที่
อ่าน ฟังหรือดู 
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
สอดคล้องกับเรื่อง
ที่ถ่ายทอด 

พูดถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึก
และทัศนะของ
ตนเองจากสารที่
อ่าน ฟังหรือดู 
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ แต่ไม่
สอดคล้องกับเรื่อง
ที่ถ่ายทอด 

พูดถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึก
และทัศนะขจาก
สารที่อ่าน ฟังหรือดู 
ด้วยภาษาของ
ตนเอง แต่ไม่มี
ตัวอย่างประกอบ  

พูดถ่ายทอด
ความคิด 
ความรู้สึก และ
ทัศนะจากสารที่
อ่าน ฟัง หรือดู 
ตามแบบ 

๓. เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ
จากสารที่อ่านหรือดู 
ด้วยภาษาของ
ตนเอง  

เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ
จากสารที่อ่าน ฟัง
หรือดู ด้วยภาษา
ของตนเอง ได้
ใจความครอบคลุม 
ครบถ้วน และ
ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา 
 

เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ
จากสารที่อ่าน ฟัง
หรือดู ด้วยภาษา
ของตนเอง ได้ใจ
ความสําคัญเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ไม่
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และมีข้อบกพร่อง
ในการใช้ภาษา 
วรรคตอน และการ
เขียนคํา ไม่เกิน ๒ 
แห่ง 

เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ
จากสารที่อ่าน ฟัง
หรือดู ด้วยภาษา
ของตนเอง ได้ใจ
ความสําคัญเป็น
บางส่วน และมี
ข้อบกพร่องในการ
ใช้ภาษา วรรคตอน 
และการเขียนคํา 
ตั้งแต่ ๓แห่ง แต่ไม่
เกิน ๕ แห่ง 

เขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่
อ่าน ฟังหรือดู 
ตามแบบ 

 
 



พฤติกรรมบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (๓) ดี (๒) ปานกลาง (๑) ปรับปรุง (๐) 

๔. เขียนถ่ายทอด
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง
จากสารที่อ่าน ฟัง 
หรือดู ด้วยภาษา
ของตนเองได้ 

เขียนถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึก และทัศนะ
ของตนเองจากสารที่
อ่าน ฟังหรือดูได้อย่าง
สมเหตุสมผล มี
ข้อบกพร่องในการใช้
ภาษา วรรคตอน และ
การเขียนคําไม่เกิน ๒ 
แห่ง 

เขียนถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก 
และทัศนะของตนเอง
จากสารที่อ่าน ฟัง
หรือดูได้ และมี
ข้อบกพร่องในการใช้
ภาษา วรรคตอน 
และการเขียนคํา
ตั้งแต่ ๓ แห่ง แต่ไม่
เกิน ๕ แห่ง 

เขียนถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก 
และทัศนะของ
ตนเองจากสารที่
อ่าน ฟังหรือดูที่
กําหนดให้ โดยมี
เหตุผลไม่เพียงพอ 
และมีข้อบกพร่อง
ในการใช้ภาษา 
วรรคตอน และการ
เขียนคําตั้งแต่ ๖ 
แห่งขึ้นไป 

เขียนถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก 
และทัศนะของตนเอง
จากสารที่อ่าน ฟัง
หรือดูที่กําหนดให้
ไม่ได้ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ พูดเจรจาต่อรอง 

พฤติกรรมบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (๓) ดี (๒) ปานกลาง (๑) ปรับปรุง (๐) 

๑. พูดเจรจา โน้ม
น้าวได้อย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

พูดโน้มน้าวให้ผู้อื่น
คล้อยตามได้สําเร็จ 
โดยไม่เกิดผลกระทบ
ต่อผู้อื่นทุก
สถานการณ์ 

พูดโน้มน้าวให้ผู้อื่น
คล้อยตามได้สําเร็จ 
โดยเกิดผลกระทบต่อ
ผู้อื่นบางสถานการณ์ 

พูดโน้มน้าวได้
สําเร็จ บาง
สถานการณ์ 

พูดโน้มน้าวให้ผู้อื่น
คล้อยตามไม่ได้ 

๒. พูดเจรจาต่อรอง 
ได้อย่างเหมาะสม 
ตามสถานการณ์เพ่ือ
ขจัด และลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ  

พูดเจรจาต่อรอง เพ่ือ
ยุติปัญหาได้ตาม
ความต้องการทุก
สถานการณ์ 

พูดเจรจาต่อรอง เพ่ือ
ลดปัญหาได้ตาม
ความต้องการทุก
สถานการณ์ 

พูดเจรจาต่อรอง 
เพ่ือยุติหรือลด
ปัญหาได้ตามความ
ต้องการบาง
สถานการณ์ 

พูดเจรจาต่อรองไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ ๓ เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร 
พฤติกรรมบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (๓) ดี (๒) ปานกลาง (๑) ปรับปรุง (๐) 

๑. รับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ 

รับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์จาก
แหล่งต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและ
เหมาะสม ด้วย
ตนเองทุกครั้ง 

พูรับข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์จาก
แหล่งต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและ
เหมาะสม ด้วย
ตนเองบางครั้ง 

รับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์จาก
แหล่งต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ไม่รับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์จาก
แหล่งต่าง ๆ  

๒. ตัดสินใจเลือก
รับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสาร ได้อย่างมี
เหตุผล 

ตัดสินใจเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสาร จากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยระบุเหตุ
ผลได้อย่าง
สมเหตุสมผลทุก
ครั้ง 

ตัดสินใจเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสาร จากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยระบุเหตุ
ผลได้อย่าง
สมเหตุสมผลเกือบ
ทุกครั้ง 

ตัดสินใจเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสาร จากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยระบุเหตุ
ผลได้อย่าง
สมเหตุสมผล
บางครั้ง 

ตัดสินใจเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสาร จากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยไม่
คํานึงถึงเหตุผล 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ เลือกใช้วิธีการสื่อสาร 

พฤติกรรมบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (๓) ดี (๒) ปานกลาง (๑) ปรับปรุง (๐) 

๑. เลือกใช้วิธีการ
สื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงผลกระทบที่
มีต่อ ตนเองและ
สังคม 

เลือกใช้วิธีการ
สื่อสารที่ทําให้เกิด
ความเหมาะสม 
และคุ้มค่าโดยไม่
เกิดผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคม 

เลือกใช้วิธีการ
สื่อสารที่ทําให้เกิด
ความเหมาะสม 
โดยไม่เกิด
ผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคม 

เลือกใช้วิธีการ
สื่อสารได้ โดยไม่
เกิดผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคม 

ไม่สามารถเลือกใช้
วิธีการสื่อสารได้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แบบประเมินการ 
ใบกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 

ประเด็น 

การประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

ดี (๓ คะแนน) พอใช้ (๒ คะแนน) ปรับปรุง (๑ คะแนน) 

๑. ความถูกต้อง เสนอแนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยไดถู้กต้องตรง
ตามหัวข้อทั้งหมด 

เสนอแนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน 

เสนอแนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยไม่ถูกต้อง 

๒. ความครบถ้วน เสนอแนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยได้ครบถ้วนทุก
ประเด็น 

เสนอแนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยได้ครบถ้วนเพียง
บางส่วน 

เสนอแนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยไม่ครบถ้วน 

๓. การใช้ภาษา มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง
เหมาะสม ใช้คําที่ 

สื่อความหมายได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

สะกดคําถูกต้องทุกคํา 

มีการเว้นวรรคโดยไม่ฉีกคําและ
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายไม่กํากวม 

มีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ใช้คําทีส่ื่อความหมายได้
ตามวัตถุประสงค์ 

สะกดคําผิดน้อยกว่า ๕  คํามีการ
เว้นวรรคโดยแตฉ่ีกคํา  

๒ ตําแหน่งและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ไม่วกวน 

มีการใช้ภาษาท่ีไม่ค่อยถูกต้อง
เหมาะสม  ใช้คํา 

ที่ยังไม่ค่อยสื่อความหมายให้
ตรงวัตถุประสงค์ 

สะกดคํา ผิด ๖ คําขึ้นไป 

มีการเว้นวรรค แตฉ่ีกคํา๕ 
ตําแหน่งขึ้นไป และใช้ภาษาที่
ยังวกวน  

๔. ความตรงประเด็น เสนอแนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยได้ตรงประเด็น
ทั้งหมด 

เสนอแนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยได้ตรงประเด็นเพียง
บางส่วน 

เสนอแนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยไม่ตรงประเด็น 

๕. การตรงต่อเวลา ส่งงานภายในช่วงเวลาที่กําหนด ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กําหนด ๑ วัน ส่งช้ากว่ากําหนด  ๒ วันขึ้นไป 

รวม ๑๕ คะแนน  เก็บ ๕ คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมินการผ่าน 

คะแนน คุณภาพ ผลประเมิน 

๑๒ – ๑๕ ดีมาก ผ่าน 

๘ – ๑๑ ดี ผ่าน 

๔ – ๗ พอใช้ ผ่าน 

๑ – ๓ ปรับปรุง ไม่ผ่าน 



แบบสังเกตพฤตกิรรมในระหว่างเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการทํางานของผู้เรียน  โดยทําเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม 

ความสน ใจ ใน    
การเรียน 

การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
และตอบค าถาม 
ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม    
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ผลการสังเกต 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑. นายกรวัชร์ ชุติพิทยางกูร         

๒. นายณภัทร มยุเรศ         

๓. นายตุลธวชั พานิชยิ่ง         

๔. นายพรหมเมษ วุฒิกานากร         

๕. นายภูริทัตย์ จารุพงศ์         

๖. นายวริศ ศรีรัชตระกูล         

๗.นายสรรพวัต วงศ์สรรพสาคร         

๘. นางสาวณัฐปรียา มั่งมีสุขศิริ         

๙. นางสาวพิชญา อาชีพ         

๑๐.นางสาวพิชามญชุ์ เมธาพฤทธิ์         

๑๑.นางสาวภัควลัญชณ ์อรรถชัยวัจน์         

 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 ผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่  ๒ พฤติกรรมขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน” 
 ผ่านเกณฑ์การประเมินน้อยกว่า ๒ พฤติกรรมขึ้นไป ถือว่า “ไมผ่่าน” 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤตกิรรมในระหว่างเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ค าชี้แจง  ผู้สอนสังเกตการทํางานของผู้เรียน  โดยทําเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกลุ 

พฤติกรรม 

ค ว า ม ส น ใ จ ใ น    
การเรียน 

การมีส่ วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
และตอบค าถาม 
ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม    
คิดเห็นของผู้อื่น 

ความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ผลการสังเกต 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑.นายจตุภัทร์ จันทร์แกมแก้ว 
        

๒.นายชนทัช กล่อมจิตร ์
        

๓.นายธรรมภพ ศิริประภา 
        

๔.นายนนทกร แก้วบญุทอง 
        

๕.นายพัทธพล จงสงวนประดับ 
        

๖.นายภูริภัทร วายุเหือด 
        

๗.นายวุฒินันท์ จั่นทอง 
        

๘.นายศภุกร พงษ์พินิจ 
        

๙.นายสิทธินนท์ ประสิทธ์ิส่งเสริม 
        

๑๐.นายเสฏฐนันท์ รุ่งรังสิมากุล 
        

๑๑.นายอดิศวร พรสุรบด ี
        

๑๒.นายอิสระ เปรมศร ี
        

๑๓.นางสาวณสิกาญจน ์ปทุมทิพย์ธนนท์ 
        

๑๔.นางสาวนภสัร อชานนท์ 
        

๑๕.นางสาวนรกมล ทัดพิทักษ์กุล 
        

๑๖.นางสาวปุณยวีร ์เจรียงโรจน ์
        

๑๗.นางสาวพีรดา ชาติทอง 
        

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 ผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่  ๒ พฤติกรรมขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน” 
 ผ่านเกณฑ์การประเมินน้อยกว่า ๒ พฤติกรรมขึ้นไป ถือว่า “ไมผ่่าน” 


