
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ -           เรื่อง การแนะน าโครงสร้างรายวิชา 
วิชา ว22181     ชื่อรายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                            ปีการศึกษา 2562 เวลา 2 ชั่วโมง 
ผู้สอน นางสาวศิริวรรณ พรมเวียง                                    ครูพี่เลี้ยง อาจารย์มัลลิกา ปาละโชติ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 8.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ 
เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 8.1 ม.2/1 คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจาก
สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจ
เลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

1. นักเรียนทราบถึงค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชาในภาคเรียนนี้ 
2. นักเรียนทราบข้อตกลงในการเรียนรายวิชานี้ 
 

สาระส าคัญ 
1. ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2                  

(ว22181) 
2. ข้อตกลงในการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 (ว22181) 

 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
ค าอธิบายรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 (ว22181) 
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การ

ท างานแบบนักวิทยาศาสตร์ สนุกกับการทดลอง 
ศึกษา ค้นคว้า ดูงานและท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนการคิด และ

การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร ตลอดจนการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน และการหาอุปกรณ์ทดแทนการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
การศึกษาขั้นสูงได้อย่างต่อเนื่อง 

โดยมีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  

มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการมีผลงานและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ (ทักษะในศตวรรษท่ี 21) 
 
ผลการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 (ว22181) 

1. นักเรียนสามารถตั้งค าถามที่ก าหนดเป็นประเด็น หรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า เรื่องท่ีสนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือ 

2. นักเรียนสามารถสร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลายๆ วิธีพร้อมทั้งเลือกเทคนิควิธีการตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 

3. นักเรียนสามารถเก็บข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป หรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 

4. นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลอง (modeling) หรือรูปแบบ (Pattern representation) 
ที่อธิบายผลหรือผลของการส ารวจตรวจสอบ สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องที่
เกี่ยวข้องและการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

5. นักเรียนสามารถบันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก               
แหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูล
และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นโต้แย้งจากเดิม 

6. นักเรียนสามารถจัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการและผลของโครงงาน หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 



7. นักเรียนสามารถมีความรัก ความสนใจในการร่วมกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ และพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามความเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 

8. นักเรียนสามารถพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นความอยากรู้อยากเห็น                  
ความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม ความมีเหตุผล มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนพร้อม
ทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์
 

โครงการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................................... วิทยาศาสตร์ ....................................................  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...........2........... ภาคเรียนที่ ............ 1 ............ ปีการศึกษา ............ 2562 ...........  
วิชา .... การออกแบบและเทคโนโลยี 2 (วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา).... จ านวน ... 1.0 ... หน่วยกิต 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 
 
1. ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

 
1. ร่างกายของฉัน 
2. แบบจ าลองสมอง 
3. ตุ๊กตากระดาษวัยทีน 

10 
(4) 
(3) 
(3) 

 

 
2. ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 

 
1. การสกัดด้วยตัวท าละลาย 
2. ดอกไม้กระจายสี 
3. สนุกกับการแยกสาร 

10 
(3) 
(4) 
(3) 

 

 
3. การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

 
1. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
2. ภาพสวยด้วยมือเรา 

10 
(5) 
(5) 

 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
(สอบทฤษฎี)                 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
                                หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

20 
 

 
4. การท างานแบบ
นักวิทยาศาสตร์ 

 
1. ซากดึกด าบรรพ์ของฉัน 
2. การกลั่นล าดับส่วน 
2. รถจิ๋ว 

10 
(4) 
(3) 
(3) 

 



หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 
 
5. สนุกกับทดลอง 

 
1. โมบายการเกิดดิน 
2. เทียนเจลชั้นหน้าตัดดิน 
3. สมบัติบางประการของดิน 

10 
(3) 
(4) 
(3) 

 

 
6. เทคโนโลยีกับการประดิษฐ์ 

 
1. บ่อน้ าแห่งความรู้ 
2. พรรครักษ์น้ า 
3. กังหันน้ าผลิตไฟฟ้า 

10 
(4) 
(3) 
(3) 

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
(สอบทฤษฎี)                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
                                 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

20 
 

รวม 100  
 
ข้อตกลงในการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 (ว22181) 

1. นักเรียนทุกคนต้องเข้าห้องเรียนตรงเวลา สายได้ไม่เกิน 10 นาที สาย 3 ครั้ง นับเป็นขาด 
1 ครั้ง 

2. นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด คือขาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 
3. นักเรียนทุกคนต้องมีหนังสือเรียน สมุด และอุปกรณ์ประกอบการเรียนพร้อม 
4. นักเรียนต้องส่งงานตรงเวลาที่ครูก าหนด คือส่งท้ายคาบเรียนในทุกครั้ง ในกรณีที่ส่งไม่ทัน 
อนุญาตให้ส่งได้ภายในวันที่เรียนก่อน 16.00 น. 
5. นักเรียนต้องร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน 
6. นักเรียนห้ามส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนร่วมชั้นเรียน  
7. นักเรียนห้ามน าอาหาร ลูกอม ขนมขบเคี้ยว น้ า เข้ามารับประทานในห้องเรียนโดยเด็ดขาด 
8. นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยในขณะที่เรียนอยู่ในห้องเรียน 
9. นักเรียนต้องรู้รัก สามัคคีมีน้ าใจ ใส่ใจส่วนรวม และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการจ าแนกประเภท 

 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. มุ่งมั่นในการท างาน 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
 

สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูแนะน าตนเองให้นักเรียนได้รู้จัก 

2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 9 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยใช้รูปนักวิทยาศาสตร์ในการ
แบ่งกลุ่ม นักเรียนที่ได้นักวิทยาศาสตร์คนเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน 

3. ครูท าความรู้จักนักเรียนผ่านกิจกรรม ดังนี้ 
   1) ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น 
   2) นักเรียนเขียนประวัติส่วนตัวของตนเอง เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด Facebook สิ่งที่ชอบ 
   3) นักเรียนคิดสโลแกนของกลุ่ม 
   4) นักเรียนน าเสนอสโลแกนของกลุ่ม และประวัติส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. ครูแนะน ารายวิชาโดยแจ้งค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้รายวิชา และโครงสร้างรายวิชา 
ให้นักเรียนทราบ 
 2. ครูชี้แจงสัดส่วนของคะแนนในรายวิชานี้ให้นักเรียนทราบ   
 3. ครูชี้แจงข้อตกลงในการเรียน 

4. นักเรียนศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จาก Power Point ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 10 ทักษะ 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมใบ้ค า จากนั้นบอกความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีจาก
ค าท่ีทายได้ 

6. ครูนัดหมายนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมของสัปดาห์ถัดไป 
 
 



กิจกรรมรวบยอด 
 1. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ 

2. นักเรียนเขียนความคาดหวังที่อยากได้รับจากรายวิชานี้ 
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. PowerPoint เรื่อง ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้รายวิชา โครงสร้างรายวิชา น้ าหนัก
คะแนน และข้อตกลงในชั้นเรียน 

2. PowerPoint เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 10 ทักษะ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 (ว22181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระส าคัญ 
   - ค าอธิบายรายวิชา ผลการ
เรียนรู้ โครงสร้างรายวิชาการ
ออกแบบและเทคโนโลยี 2 
(22181)    
   - ข้อตกลงในการเรียนการ
สอนรายวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี 2 (22181)    

- - - 

ตัวช้ีวัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 8.1 
ม.2/1 คาดการณ์แนวโน้ม
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น โดย
พิจารณาจากสาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี 
โดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

- - - 

ทักษะ/กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะการจ าแนกประเภท 
 

- สังเกตจากการร่วมท า
กิจกรรม 
- สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
- สังเกตการน าเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 

ร้อยละ 70  
ผ่านเกณฑ์ 

 
 

 
 
 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - มีวินัย 
   - มุ่งม่ันในการท างาน 
   - ใฝ่เรียนรู้ 

- สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

 
 

- แบบประเมินคุณภาพ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รายบุคคล 

ร้อยละ 70  
ผ่านเกณฑ์ 

 
 

สมรรถนะ 
   - ความสามารถในการ
สื่อสาร  
   - ความสามารถในการคิด  

- สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
- สังเกตการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

- แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนรายบุคคล 

ร้อยละ 70  
ผ่านเกณฑ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
1. ผลการสอน
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ........................................ 
 
2. ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................  
 
3. ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. .............. 
 
 
ลงชื่อ ..............................................ครูพ่ีเลี้ยง   ลงชื่อ ...........................................ผู้สอน 
        (อาจารย์ มัลลิกา ปาละโชติ)                       (นางสาวศิริวรรณ พรมเวียง) 

            นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 



แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ค าชี้แจง ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
การสังเกต 

การจ าแนก
ประเภท รวม 

ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          



ที ่ ชื่อ-สกุล 
การสังเกต 

การจ าแนก
ประเภท รวม 

ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 
26          

27          

28          

29          

30          

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 5 – 6 ดี  
 3 – 4 พอใช้  
 1 – 2 ปรับปรุง  

เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 (4 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. ทักษะการสังเกต ใช้ประสาทสัมผัสได้มาก

ที่สุดในการการสังเกต             

สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วได้ข้อมูล

ครบถ้วนถูกต้อง 

ใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต

สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วได้ข้อมูล

บางส่วนและถูกต้อง 

ใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต

สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วได้ข้อมูลบ้าง

เล็กน้อยและไม่ถูกต้อง 

2. ทักษะการจ าแนก
ประเภท 

เมือ่ได้วิเคราะห์แล้วท าการ

จ าแนกประเภทได้ถูกต้อง 

ครบถ้วน 

เมื่อได้วิเคราะห์แล้วท าการ

จ าแนกประเภทได้ถูกต้อง                

แต่ไม่ครบถ้วน 

เมื่อได้วิเคราะห์แล้วท าการ

จ าแนกประเภทไม่ถูกต้อง     

ไม่ครบถ้วน 

 
 
 



แบบประเมินคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคล 

ค าชี้แจง ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ใฝ่เรียนรู้ 

มุ่งม่ันใน
การท างาน 

มีวินัย 
รวม 

ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             



ที ่ ชื่อ-สกุล 
ใฝ่เรียนรู้ 

มุ่งม่ันใน
การท างาน 

มีวินัย 
รวม 

ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
26             

27             

28             

29             

30             

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 7 – 9 ดี  
 5 – 6 พอใช้  
 3 – 4 ปรับปรุง  

เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 (6 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเรียนเนื้อหาที่ครูสอน

และตอบค าถามของครู
อย่างสม่ าเสมอ 

ตั้งใจเรียนเนื้อหาที่ครูสอน 
แต่ตอบค าถามของครู
บางครั้ง 

ไม่สนใจการเรียนในชั้นเรียน 
สร้างความรบกวนแก่ผู้อ่ืน 

2. มุ่งม่ันในการท างาน มีความกระตือรือร้นใน
ระหว่างการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย หมั่นปรับปรุง
และพัฒนาผลงานอยู่เสมอ 

มีความกระตือรือร้นใน
ระหว่างการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย แต่ไม่สม่ าเสมอ 
ต้องมีการกระตุ้นใน
บางครั้ง 

ไม่สนใจการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. มีวินัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของโรงเรียนหรือ
ห้องเรียน ไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของโรงเรียนหรือ
ห้องเรียน ไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น แต่งกายไมสุ่ภาพ
เรียบร้อย ไม่ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

ไม่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียนหรือห้องเรียน 
แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย 
ไม่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินคุณภาพสมรรถนะส าคัญรายบุคคล 

ค าชี้แจง ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ความสามารถใน

การสื่อสาร 
ความสามารถใน

การคิด รวม 
ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          



ที ่ ชื่อ-สกุล 
ความสามารถใน

การสื่อสาร 
ความสามารถใน

การคิด รวม 
ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 
26          
27          
28          
29          
30          

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 5 – 6 ดี  
 3 – 4 พอใช้  
 1 – 2 ปรับปรุง  

เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. ความสามารถในการ
สื่อสาร 

เขียนถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ จากสารที่อ่าน 
ฟังหรือดู ตามที่ก าหนดได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน              
มีข้อบกพร่องในการใช้
ภาษา วรรคตอน และการ
เขียนค าไม่เกิน 2 แห่ง 

เขียนถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจจากสารที่อ่าน 
ฟังหรือดูตามท่ีก าหนดได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน                
มีข้อบกพร่องในการใช้
ภาษาวรรคตอน และการ
เขียนค าตั้งแต่ 3 แห่ง               
แต่ไม่เกิน 5 แห่ง 

เขียนถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจากสารที่อ่าน 
ฟังหรือดูตามท่ีก าหนดได้
และมีข้อบกพร่องในการใช้
ภาษาวรรคตอนและการ
เขียนค าตั้งแต่ 6 แห่งขึ้นไป 

2. ความสามารถในการคิด มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
1. จ าแนกข้อมูลได้ 
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูลได้ 
3. เปรียบเทียบข้อมูลได้ 

มีพฤติกรรมบ่งชี้                     
2 พฤติกรรม 
 

มีพฤติกรรมบ่งชี้            
1 พฤติกรรม 
 

 
 

 
 


