
แผนผังวิเคราะห์การบูรณาการ 

1 ช้ินงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ชื่อชิ้นงาน โปสเตอร์รักษป์่าชายเลน 

ภ5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รักษป์่าชายเลน 

ภาษาอังกฤษ 

การเขียนประโยคและ

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่

เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน 

 

ภาษาไทย 

การอภิปรายเกี่ยวกับป่าชาย

เลน เขียนค าแต่งประโยค

และเรื่องเกี่ยวกับป่าชายเลน 

 

 

คณิตศาสตร ์

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ

พ้ืนที่ป่าชายเลนในปีต่างๆ

โดยคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 

 

 

วิทยาศาสตร์ 

ลักษณะประโยชน์และการ

ขยายพันธ์ของต้นไม้ในป่า

ชายเลน 

ศิลปะ 

การวาดภาพเกี่ยวกับป่าชาย

เลน 

 

 

การงานอาชีพ 

การท าอาหารจากต้นโกงกาง

การท าอาหารจากสัตว์น้ าใน

ป่าชายเลน 

สุขศึกษา 

คุณค่าอาหารที่ได้จากป่าชาย

เลน 

 

 

พระพุทธศาสนา 

ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ

บุคคลต่างๆ ตามหลักค า

สอนที่ตนนับถือ   

 

วิทยาการค านวณ 

การหาข้อมูลการแปลงข้อมูล

เกี่ยวกับป่าชายเลน 



 

 

รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยที่ /เรื่อง ครูที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
ส 21103 พระพุทธศาสนา 1 หน่วยที่ 4  

เรื่องการปฏิบัติตนเป็น
ชาวพุทธที่ดี 

นางกัณฑ์กมล แตงอุไร ส 1.2 ม.1/3 
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลักค า
สอนที่ตนนับถือ   

อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 หน่วยที่ 2  
เรื่อง Food/Animals 

นางสาวอริสา  ทองอัญชา ต 1.3 ม. 1/1 พูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ต 1.1 ม. 1/2 อ่านออก
เสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรอง (poem) สั้น 
ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ท 21101 ภาษาไทย 1 เรื่อง การเขียน นายสมบัติ  ทั่งทอง ท 2.1 ม.1/2 เขียนสื่อสาร
โดยใช้ถ้อยค าถูกต้องชัดเจน 
เหมาะสม และสละสลวย 
ท 2.1 ม.1/3  เขียน
บรรยายประสบการณ์โดย
ระบุสาระส าคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน 

ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 หน่วยที่ 4 ทศนิยม และ
เศษส่วน 

นายอฏันา  สุขจิรัฐิติกาล ค 1.1 ม 1/3  
เข้าใจและประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละในการแก้ปญหา
คณิตศาสตร์และปญหาใน
ชีวิตจริงเต็มลบ ศูนย์ 
เศษส่วนและทศนิยม 



ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยที่ 4 เรื่อง การ
สืบพันธุ์และการ
ขยายพันธุ์พืช 

นายณัฐพงษ์  ชนะการี ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐาน
ของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่
ของระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์
กัน มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้   สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ในการด ารงชีวิตของตนเอง
และดูแลสิ่งมีชีวิต 

ศ 21101 ศิลปะ 1 หน่วยที่ 1 เรื่อง รูปร่าง
และรูปทรง, ขนาดและ
สัดส่วน, สี 

นายจรูญ  แตงอุไร ศ 1.1  สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตามจินตนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ  ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
                           
                                

พ 21101 สุขศึกษา 1 หน่วยที่ 3 เรื่อง ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับอาหาร 

นายณัฐพงศ์  ทองมา พ 4.1 ม.1/1 เลือกกิน
อาหารที่เหมาะสมกับวัย  
หลักการเลือกอาหารที่
เหมาะสมกับวัย  
พ 4.1 ม.1/2 วิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจาก 
ภาวะโภชนาการที่มี
ผลกระทบ 



 

 

 

 

 

 

 

ต่อสุขภาพ 

ง 21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยที่ 3 เรื่องอาหารกับ
การด ารงชีวิต 

นางสาวศศิธร  สงวนรัตน์ ง 1.1 ม.1/1 วิเคราะห์
ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน 
ง 1.1 ม.1/2 ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการท างานด้วย
ความเสียสละ 
ง 1.1 ม.1/3 ตัดสินใจ
แก้ปัญหาการท างานอย่างมี
เหตุผล 

ว 21105 วิทยาการค านวณ 1 หน่วยที่ 5 เรื่องการ
รวบรวมข้อมูลและการ
ประมวลผลข้อมูล 

นายมนิษิน  แก้วหอมค า ว 4.1 ม. 1/1 อธิบาย
แนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวันและ
วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 
ม. 1/2 ระบุปัญหาหรือ
ความต้องการใน
ชีวิตประจ าวัน รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด
ที่เก่ียวข้องกับปัญหา 



1 ช้ินงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 

เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รักษป์่าชายเลน 

การจัดท าโปสเตอร์โดยใช้การออกแบบ และการสร้างสรรค์ศิลปะโดยใช้องค์ความรู้มาประกอบ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 (อ 21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  

  ระดับคะแนน 

 

ประเด็น 

การประเมิน 

4 3 2 1 

1. เนื้อหา 

เนื้อหาที่เขียนมีความ

ถูกต้องและครอบคลุม

อย่างสมบูรณ์ 

เนื้อหาที่เขียนมีความ

ถูกต้องและครอบคลุม

เนื้อหาเป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาที่เขียนมีข้อผิด

บ้าง และไม่ครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมีข้อผิด

มาก และให้ข้อมูล

น้อย 

2. ค าศัพท์ 

ส านวน และ 

โครงสร้างภาษา 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 

และโครงสร้างภาษา

ถูกต้องเหมาะสมและ

หลากหลาย 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 

และโครงสร้างภาษา

ถูกต้อง และมีข้อผิด

น้อย 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 

และโครงสร้างภาษา

แบบง่าย ๆ และมีข้อ

ผิดบ้าง 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 

และโครงสร้างภาษา

แบบง่าย ๆ และมีข้อ

ผิดมาก 

3. องค์ประกอบ

ของชิ้นงาน 

(เช่นภาพประกอบ 

การตกแต่ง ฯลฯ) 

องค์ประกอบของงาน

แสดงให้เห็นความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์

น่าสนใจมาก 

องค์ประกอบของงาน

มีความน่าสนใจใน

ระดับธรรมดา 

องค์ประกอบของงาน

ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร 

องค์ประกอบของงาน

ไม่น่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 



1 ช้ินงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 

เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รักษป์่าชายเลน 

การจัดท าโปสเตอร์โดยใช้การออกแบบ และการสร้างสรรค์ศิลปะโดยใช้องค์ความรู้มาประกอบ 

รายวิชา พระพุทธศาสนา 1 (ส21103) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

          แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ 
กลุ่มสาระ…………………………………… 

ชื่อผู้เรียน………………………………………………………ชั้น…………เลขที…่…… 
              วันที่………………………………    ลงชื่อ …………………………………. ผู้สอน 
ค าชี้แจง  แบบสังเกตนี้ใช้ส าหรับสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบของผู้เรียนที่แสดงออก 
โปรดเขียนเครื่องหมาย Pลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 

 
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ 
สรุปผลการสังเกต 
             ระดับ      3 จ านวนข้อ………………รวมคะแนน………………คะแนน 
             ระดับ      2 จ านวนข้อ………………รวมคะแนน………………คะแนน 
             ระดับ      1 จ านวนข้อ………………รวมคะแนน………………คะแนน 
 
             รวมคะแนนทั้งหมด...................................………………………คะแนน 

 
           ระดับพฤติกรรม 

ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 

เข้าเรียนตรงเวลา    

ส่งงานตามเวลานัด    

ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ
สมบูรณ์ 

   

ท างานอย่างมีระบบ ระเบียบ ละเอียด 
รอบคอบ 

   

ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ    

รวม    

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1538677070416426915#editor/target=post;postID=5400525972302322319;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการคุณลักษณะ 
 

ระดับคุณภาพของพฤติกรรม 

3 2 1 

เข้าเรียนตรงเวลา 
เข้าเรียนตรงเวลาทุกครั้ง เข้าเรียนตรงเวลาบางครั้ง เข้าเรียนสายเป็น

ประจ า 

ส่งงานตรงตามเวลานัด ส่งงานตรงตามเวลาทุกครั้ง ส่งงานตรงตามเวลาบางครั้ง ส่งงานช้าเป็นประจ า 

ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
สมบูรณ์ 

ตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมายจน
มีคุณภาพดี 

ตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมายจน
มีคุณภาพปานกลาง 

ท างานที่ได้รับ
มอบหมายมีคุณภาพต่ า 

ท างานอย่างมีระบบ 
ระเบียบ ละเอียด 
รอบคอบ 

งานทุกชิ้นมีระเบียบ ละเอียด 
ประณีต และไม่ผิด 

งานเกือบทุกชิ้นมีระเบียบ 
ละเอียด ประณีต และผิดบ้าง 

งานส่วนใหญ่ขาด
ระเบียบ ละเอียด 
ประณีต และผิดมาก 

ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 
เอาใจใส่งานแต่ละขั้นตอนจน
งานเสร็จ และท างานทุกชิ้น
ครบถ้วน 

เอาใจใส่งานแต่ละขั้นตอนจนงาน
เสร็จ และท างานส่วนใหญ่
ครบถ้วน 

ไม่เอาใจใส่งานแต่ละ
ชิ้น ท าให้งานไม่เสร็จ
ครบขั้นตอน 



1 ช้ินงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 

เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รักษป์่าชายเลน 

การจัดท าโปสเตอร์โดยใช้การออกแบบ และการสร้างสรรค์ศิลปะโดยใช้องค์ความรู้มาประกอบ 

รายวิชา ภาษาไทย  1 (ท21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-18 

7-9 

8-5 

   ต  ากว่า 5 



1 ช้ินงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 

เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รักษป์่าชายเลน 

การจัดท าโปสเตอร์โดยใช้การออกแบบ และการสร้างสรรค์ศิลปะโดยใช้องค์ความรู้มาประกอบ 

รายวิชา วิทยาการค านวณ 1 (ว21105) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เกณฑ์การประเมินการจัดท าโปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ช้ินงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 

เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รักษป์่าชายเลน 

การจัดท าโปสเตอร์โดยใช้การออกแบบ และการสร้างสรรค์ศิลปะโดยใช้องค์ความรู้มาประกอบ 

รายวิชา ง 21101 การงานอาชีพ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ช้ินงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 



1 ช้ินงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 

เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รกัษป์่าชายเลน 

การจัดท าโปสเตอร์โดยใช้การออกแบบ และการสร้างสรรค์ศิลปะโดยใช้องค์ความรู้มาประกอบ 

รายวิชา คณิตศาสตร์ 1 (ค21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  

  ระดับคะแนน 

 

ประเด็น 

การประเมิน 

4 3 2 1 

1. การเหมาะสม
ของข้อมูล 

ข้อมูลมีความถูกต้อง

และครอบคลุมอย่าง

สมบูรณ์ 

ข้อมูลมีความถูกต้อง

และครอบคลุมเนื้อหา

เป็นส่วนใหญ่ 

ข้อมูลมีข้อผิดบ้าง 

และไม่ครอบคลุม 

ข้อมูลมีข้อผิดมาก 

และให้ข้อมูลน้อย 

2. การให้หลัก

คณิตศาสตร์ ร้อย

ละ อัตราส่วน ใน

การวิเคราะห์

ข้อมูล 

การให้หลัก

คณิตศาสตร์ ร้อยละ 

อัตราส่วน ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล

ถูกต้องเหมาะสม 

การให้หลัก

คณิตศาสตร์ ร้อยละ 

อัตราส่วน ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

ถูกต้อง และมีข้อผิด

น้อย 

การให้หลัก

คณิตศาสตร์ ร้อยละ 

อัตราส่วน ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล และมี

ข้อผิดบ้าง 

การให้หลัก

คณิตศาสตร์ ร้อยละ 

อัตราส่วน ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล มีข้อ

ผิดมาก 

3. การน าเสนอ

ข้อมูลมีความ

เข้าใจได้ง่าย 

สามารถมองเห็น

ภาพรวมของ

ข้อมูลโดยรวม 

 

ออกแบบการน าเสนอ

ข้อมูลได้ดี เหมาะสม

กับข้อมูล ผู้อ่าน

สามารถเข้าใจได้

โดยง่าย 

ออกแบบการน าเสนอ

ข้อมูลได้ดี เหมาะสม

กับข้อมูล ผู้อ่าน

สามารถเข้าใจได้ 

ออกแบบการน าเสนอ

ข้อมูลได้ดี ไม่

เหมาะสมกับข้อมูล 

ผู้อ่านสามารถเข้าใจ 

โดยต้องใจเวลา 

ออกแบบการน าเสนอ

ข้อมูลได้ดี ไม่

เหมาะสมกับข้อมูล 

ผู้อ่านสามารถเข้าใจ 

ไม่สามารถเข้าใจได้ 

 

 



1 ช้ินงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 

เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รักษป์่าชายเลน 

การจัดท าโปสเตอร์โดยใช้การออกแบบ และการสร้างสรรค์ศิลปะโดยใช้องค์ความรู้มาประกอบ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เกณฑ์การประเมินการจัดท าโปสเตอร์ 

เกณฑ์ 
คุณภาพ 

4 3 2 1 

ความสมบูรณ์ของ

เนื้อหา 

มีเนื้อหาครอบคลุม
ประเด็นที่ศึกษา
สมบูรณ์ ชัดเจน 

มีเนื้อหาครอบคลุม
ประเด็นที่ศึกษาเป็น
ส่วนใหญ่ 

มีเนื้อหาครอบคลุม
ประเด็นที่ศึกษาเป็น
บางส่วน 

มีเนื้อหาไม่ครอบคลุม
ประเด็นที่ศึกษา 

การใช้ภาษาในการ
สื่อความหมาย 

ใช้ภาษาสื่อ
ความหมายที่เข้าใจ
ง่าย ถูกต้อง และมี
ความกระชับ 

ใช้ภาษาสื่อ
ความหมายที่เข้าใจ
ง่าย ถูกต้อง แต่ขาด
ความกระชับ 

ใช้ภาษาสื่อ
ความหมายส่วนใหญ่
เข้าใจง่าย 

ใช้ภาษาสื่อ
ความหมายที่เข้าใจ
ยาก 

ความแปลกใหม่ของ
โปสเตอร์ 

โปสเตอร์แปลกใหม่ 
ทันต่อยุคสมัย 

โปสเตอร์ไม่มีความ
แปลกใหม่ 

- - 

รูปแบบการน าเสนอ
ที่น่าสนใจ 

เทคนิคการน าเสนอ
ข้อมูลต่างๆ มีความ
แปลกใหม่ น่าสนใจ
และเหมาะกับข้อมูล 

เทคนิคในการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆ 
ส่วนใหญ่ น่าสนใจ
และเหมาะกับข้อมูล 

เทคนิคในการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆ 
บางส่วน น่าสนใจ
และเหมาะกับข้อมูล 

เทคนิคในการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆ 
ไม่น่าสนใจและ
เหมาะกับข้อมูล 

ความรู้และ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ประเด็นเนื้อหา มี
ความเฉพาะเจาะจง 
และชัดเจนดี 

ประเด็นเนื้อหา มี
ความเฉพาะเจาะจง 
แต่ยังไม่ชัดเจนดี 

ประเด็นเนื้อหา ไม่
เฉพาะเจาะจง 

- 

 

 

 

 



1 ช้ินงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 

การจัดท าโปสเตอร์โดยใช้การออกแบบ และการสร้างสรรค์ศิลปะโดยใช้องค์ความรู้มาประกอบ 

รายวิชา สุขศึกษา 1 (พ21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รายวิชา สุขศึกษา 1 (พ21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เกณฑ์การประเมินการจัดท าโปสเตอร์ 

เกณฑ์ คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม(4) ดี(3) พอใช้(2) ต้องปรับปรุง(1) 

1. การเลือกกิน 

อาหารที่เหมาะสม

กับวัย 

แสดงรายการอาหาร
ที ่เลือกรับประทาน
ในชีวิตประจ าวันได้
ครบ ๕ หมู่และบอก
ได้ว่า แต่ละหมู่มี
ประโยชน์ ต่อวัยรุ่น
อย่างไรบ้าง ทั้งระบุ
รายการอาหาร 
เพ่ิมเติมได้ 

แสดงรายการ อาหาร 
ที่เลือก รับประทาน 
ในชีวิตประจ าวันได้
ครบ ๕ หมู่ 

แสดงรายการอาหาร
ที ่เลือกรับประทาน
ในชีวิตประจ าวัน ไม่
ครบ ๕ หมู่ 

แสดงรายการ อาหาร
ตาม หนังสือ/สื่อ 

 

 

แสดงการวิเคราะห์ 
ปัญหาโภชนาการที่
เกิด จากการ
รับประทาน ใน

แสดงการ วิเคราะห์
ปัญหา โภชนาการที่ 
เกิดจากการ 
รับประทานใน 

แสดงการวิเคราะห์ 
ปัญหาโภชนาการที่ 
เกิดจากการ 
รับประทานใน 

วิเคราะห์ปัญหา 
โภชนาการ ตามท่ี
ระบุในหนังสือเรียน 
เท่านั้น 

ล าดับท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น    

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    

3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    

4 ความมีน้ าใจ    

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น    

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    

3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    

4 ความมีน้ าใจ    

5 การตรงต่อเวลา    



2. การวิเคราะห์ 
ปัญหาที่เกิด จาก
ภาวะ โภชนาการที่
มี ผลกระทบต่อ 
สุขภาพ - สมรรถนะ 
การคิด วิเคราะห์ 

ชีวิตประจ าวัน เช่น 
อาหารกึ่งส าเร็จรูป 
ขนมกรุบกรอบและ 
อาหารที่อุดมไปด้วย 
ไขมันทรานส์ 
ครอบคลุม ๓ 
รายการ และ
เชื่อมโยงกับ 
ผลกระทบที่เกิดกับ 
สุขภาพ 

ชีวิตประจ าวัน เช่น 
อาหารกึ่งส าเร็จรูป 
ขนมกรุบกรอบ และ
อาหารที่ อุดมไปด้วย 
ไขมันทรานส์ 
ครอบคลุม ๒ 
รายการ และ 
เชื่อมโยงกับ 
ผลกระทบที่เกดิกับ
สุขภาพ 

ชีวิตประจ าวันแต่ไม่ 
เชื่อมโยงกับ
ผลกระทบที่เกิด 

 

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

6 - 8           ดี 
5 - 16   พอใช้ 

   ต่ ากว่า 4      ปรับปรุง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ช้ินงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 

เกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รักษป์่าชายเลน 

การจัดท าโปสเตอร์โดยใช้การออกแบบ และการสร้างสรรค์ศิลปะโดยใช้องค์ความรู้มาประกอบ 

รายวิชา ศิลปะ  1 (ศ21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

คุณภาพ 
ผลงาน 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์ 
สื่อความหมายตรงตาม
ภาระงาน 
เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์ 
สื่อความหมายตรงตาม
ภาระงาน 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ผลงาน ไม่เสร็จ 

การจัด 
องค์ประกอบ 
ศิลป์ 

มีการน าองค์ประกอบของ
การออกแบบ มาใช้
เหมาะสม กลมกลืน 
หลักการจัดภาพมีครบทั้ง 
3 ข้อได้แก่ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดุล 
3. จุดสนใจ 

มีการน าองค์ประกอบของ
การออกแบบ มาใช้
เหมาะสม กลมกลืน 
หลักการจัดภาพขาดไป 2 
ข้อได้แก่ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดุล 
3. จุดสนใจ 

มีการน าองค์ประกอบของ
การออกแบบ มาใช้
เหมาะสม กลมกลืน 
หลักการจัดภาพขาดไป 1 
ข้อได้แก่ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดุล 
3. จุดสนใจ 

มีการน าองค์ประกอบ
ของการออกแบบ มา
ใช้เหมาะสม 
กลมกลืน 

ความคิด 
สร้างสรรค์ 

ผลงานแปลกใหม่ 
เกิดจากความคิดของกลุ่ม
ตนเอง 
สามารถเป็นแบบอย่าง
ของกลุ่ม 

ผลงาน แปลกใหม่ 
เกิดจากความคิดของกลุ่ม
ตนเอง 

ผลงานลอกเลียนแบบ จาก
ความคิดกลุ่มอ่ืนบางส่วน 

ผลงานลอกเลียนแบบ 
กลุ่มอ่ืนทั้งหมด 

คุณลักษณะ มีวินัย ตั้งใจ 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
ตรงต่อเวลา 

มีวินัย ตั้งใจ 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

 มีวินัย ตั้งใจ มีวินัย 



เกณฑ์การประเมิน 

      คะแนน      12 -16    ดี  
      คะแนน      11-7     ปานกลาง 
      ต่ ากว่า       6         ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ชิ้นงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ชื่อชิ้นงาน รักษ์ป่าชายเลน 
 

จัดท าโดย 

นายจรูญ  แตงอุไร 

นางกัณฑ์กมล แตงอุไร 

นายสมบัติ  ทั่งทอง 

นายณัฐพงศ์  ทองมา 

นายณัฐพงษ์  ชนะการี 

นายมนิษิน  แก้วหอมค า 

นางสาวศศิธร  สงวนรัตน์ 

นายอฏันา  สุขจิรัฐิติกาล  

นางสาวอริสา  ทองอัญชา 

โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม  

ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


