
1 ชิน้งาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองคค์วามรูผู้เ้รียน” ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณพ์ิทยาคม 

 

แผนผังวิเคราะหก์ารบูรณาการ 1 ชิน้งาน บูรณาการทุกกลุม่สาระฯ “ลดภาระงานครู เพิม่องคค์วามรู้ผู้เรียน” 

ช้ันมัธยมมศึกษาปีท่ี 3/1  ช่ือชิน้งาน การเขียนและน าเสนอรายงานเชิงวิชาการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนและน าเสนอ

รายงานเชิงวิชาการ

การศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง 

คณิตศาสตร ์

    เขา้ใจและใชค้วามรูท้ างสถิติในการน าเสนอและ
วิ เคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปล

ความหมายผลลพัธ์รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

โดยใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ภาษาไทย 
เขียนรายงานการศึกษาค้าคว้า

และโครงงาน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
IS2 การสร้างและนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

สามารถเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คำ และนำเสนอข้อค ้นพบ 
ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel  presentation) โดยใช้ส่ือ อุปกรณ์
ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสมและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะโดยเห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและ
ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ 

เทคโนโลยี (วิทยาการการคำนวณ) 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

ใช้ลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 

การงานอาชีพ 

มีทกัษะการท างานร่วมกัน 

และทกัษะการจดัการและการวิเคราะห์

ขัน้ตอนการท างานตามกระบวนการ

ท างาน  

สังคมศึกษา 

มีความสามารถในการแก้ปัญหาและ

อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้ง

เหมาะสมบนพืน้ฐานของหลักเหตุผล 

คุณธรรม และขอ้มลูสารสนเทศ เขา้ใจ

ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลง

ขอ ง เ ห ตุกา รณ์ ต่ า ง  ๆ  ในสั ง ค ม 

แสวงหาความรู ้ประยุกตค์วามรูม้าใช้

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมี

การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย

ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อตนเอง 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาระชิน้งานช้ันมัธยมมศึกษาปีท่ี 3/1  

ช่ือชิน้งาน การเขียนและน าเสนอรายงานเชิงวิชาการการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

รหัสวิชา/รายวิชา  หน่วยท่ี/เร่ือง ครูผู้รับผิดชอบ ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ คะแนน 
ร หั ส  I20202 ก า ร
สร้างและน าเสนอ
การศึ กษาค้นคว้า
ดว้ยตนเอง 

 

หนว่ยการเรียนรูท้ี่ 2 
เรื่องการเขียน

รายงานเชิงวิชาการ
ภาษาไทย 2,500 ค า 

ครูอภิญญา เกิดทะเล ผลการเรียนรูท้ี่ 2  
      สามารถเขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้เชิง
วิชาการภาษาไทย ความ
ยาว 2,500 ค  า  ผลการ
เรียนรูท้ี่ 3 
     น าเสนอขอ้คน้พบ 
ขอ้สรุปจากประเด็นทีเ่ลือก
ในรูปแบบเดีย่ว(Oral 
individual) หรือกลุ่ม (Oral 
panel  presentation) โดย
ใชส้ื่อ อปุกรณใ์นการ
น าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม 
ผลการเรียนรูท้ี่ 3 
      เผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะโดยเห็น
ประโยชนแ์ละคณุค่าในการ
สรา้งสรรคง์านและ
ถ่ายทอดสิ่งทีเ่รียนรูแ้ก่
สาธารณะ 
 

20 

รหัส วิชา  ว23105 
เ ท ค โ น โ ล ยี  
( วิ ท ย า ก า ร ก า ร
ค านวณ) 

 

หน่วยที่ 3  
   ใชอ้ย่างปลอดภยั
และชอบธรรม เรื่อง 
ลิขสิทธ์ิ 

ครูมนิษิน แกว้หอมค า ว 4.2 ม.3/4 
      ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้

20 
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ลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนโดยชอบ
ธรรม 

รหสั ค23101 
วิชา คณิตศาสตร ์5  

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 
เรื่อง สถิต ิ

ครูอฏันา สจุิรฐัติกาล ค3.1 ม.3/1  
     เขา้ใจและใชค้วามรูท้ าง
สถิติในการน าเสนอและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก
แผนภาพกล่องและแปล
ความหมายผลลัพธ์รวมทั้ง
น าสถิติไปใชใ้นชีวิตจริงโดย
ใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม 

20 

วิชาภาษาไทย ท
23101  

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6  
     เรื่อง การเขียน
เพื่อการสื่อสาร เรื่อง 
การเขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้ 

ครูวีรยา นามวงศช์ยั ท2.1 ม.3/9  
    เขียนรายงานการศึกษา
คา้ควา้และโครงงาน 

20 

ส 23105 
พระพทุธศาสนา 5  

เรื่อง พระธรรม ครูทกัษิณา ทศพทิกัษ์
กุล 

ส 1.1  
    รู ้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ป ร ะวั ติ  
ความส าคัญ ศาสดาลัก
ธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนบัถือและ
ศ าสน า อ่ื น  มี ศ รั ท ธ าที่
ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ต า มห ลั ก ธ ร ร ม เพื่ อ อยู่
ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ 
ส 1.1 ม3/7  
    เห็นคุณค่าและวิเคราะห์
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
หลักธรรมในการพัฒนาตน
เ พื่ อ พ ร้ อ ม ส า ห รับ ก า ร
ท างานและการมีครอบครวั 

20 
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การงานอาชีพ3 รหสั 
ง23101 

 

เรื่อง ทกัษะการ
ท างานร่วมกนั 
และทกัษะการ

จดัการ 

นางสาวศศิธร สงวนรตัน ์
 

ง 1.1 ม.1/1 วิเคราะห์
ขัน้ตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน 

20 
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แบบประเมินชิน้งานบูรณาการ ชิน้งาน การเขียนและน าเสนอรายงานเชิงวิชาการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

รหัส I20202 การสร้างและน าเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ส่วนประกอบ ระดับคุณภาพ 

1.ปกนอก 
1.1 ช่ือเรื่อง    1.2 ช่ือผู้เขียน  
1.3 ส่วนล่างของหน้าปก  
ช่ือรายวิชา  ช่ือกลุ่มสาระ  ช่ือโรงเรียน 
ภาคการศึกษา ปีการศึกษาที่ทำรายงาน 
2. หน้าปกใน 
3. คำนำ 
4. สารบญั 
5. สารบญัตารางหรอืบญัชีตาราง  
6. สารบญัภาพประกอบหรือบญัชี 
ส่วนประกอบตอนกลางหรือส่วนเนื้อหา 
1. บทนำ     2. เนื้อหา     3. บทสรุปหรอืสรุป  
ส่วนประกอบตอนท้าย  
1. หน้าบอกตอน 
2. บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างองิ 
3. ภาคผนวก (Appendix) 
4. ดรรชนี หรือ ดัชนี  (Index) 
 
 
 
 
 

 
 
 
ดีเยีย่ม(4) 
 

การเขียนรายงาน 
 1.ยาว 2500 คำ 
 2.เนื้อหาถูกต้อง 
 3.สมบรูณ์ 
 4.เข้าใจง่าย 
 5.แหล่งอ้างอิงหลากหลาย 
 6.เช่ือถือได้ 

 
 
 
     ด ี(3) 
 

การเขียนรายงาน 
 1.ยาว 2500 คำ 
 2.เนื้อหาถูกต้อง 
 3.สมบรูณ์ 
 4.แหล่งอ้างอิงหลากหลาย 
 5.เช่ือถือได้ 

 
 
 
พอใช้ (2) 

การเขียนรายงาน 
 1.ยาว 2500 คำ 
 2.เนื้อหาถูกต้อง 
 3.แหล่งอ้างอิงหลากหลาย 
 4.เช่ือถือได้ 

 
 
 
ปรับปรุง(1)   

การเขียนรายงาน 
 1.แหล่งอ้างอิงหลากหลาย 
 2.เช่ือถือได้ 

 

แบบประเมินการน าเสนอมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน ในแต่ละรายการประเมินรวม 20 คะแนน 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17-20 ดีมาก 
13-16 ดี 
10-12 พอใช ้

5-9 ปรบัปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนน การเขียนและการนำเสนอรายงานเชงิวิชาการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 (ค23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   

  ระดับคะแนน 

 

ประเด็น 

การประเมิน 

4 3 2 1 

1. การเหมาะสม

ของข้อมูล 

ข้อมูลมีความถูกต้อง

และครอบคลุมอย่าง

สมบรูณ์ 

ข้อมูลมีความถูกต้องและ

ครอบคลมุเนื้อหาเป็น

ส่วนใหญ ่

ข้อมูลมีข้อผิดบ้าง และ

ไม่ครอบคลุม 

ข้อมูลมีข้อผิดมาก และ

ให้ข้อมูลนอ้ย 

2. การให้หลัก

คณิตศาสตร์ สถิติ 

ร้อยละ ค่ากลางของ

ข้อมูล 

การใหห้ลกัสถิติ ร้อยละ 

ค่ากลางของข้อมูลใน

การวิเคราะห์ข้อมลู

ถูกต้องเหมาะสม 

การใหห้ลกัสถิติ ร้อยละ 

ค่ากลางของข้อมูลใน

การวิเคราะห์ข้อมลู 

ถูกต้อง และมีข้อผิดน้อย 

การใหห้ลกัสถิติ ร้อยละ 

ค่ากลางของข้อมูลใน

การวิเคราะห์ข้อมลู และ

มีข้อผิดบ้าง 

การใหห้ลกัสถิติ ร้อยละ 

ค่ากลางของข้อมูล ใน

การวิเคราะห์ข้อมลู มีข้อ

ผิดมาก 

3. การนำเสนอ

ข้อมูลมีความเข้าใจ

ได้ง่าย สามารถ

มองเห็นภาพรวม

ของข้อมูลโดยรวม 

 

ออกแบบการนำเสนอ

ข้อมูลได้ดี เหมาะสมกับ

ข้อมูล ผู้อ่านสามารถ

เข้าใจได้โดยง่าย 

ออกแบบการนำเสนอ

ข้อมูลได้ดี เหมาะสมกับ

ข้อมูล ผู้อ่านสามารถ

เข้าใจได ้

ออกแบบการนำเสนอ

ข้อมูลได้ดี ไม่เหมาะสม

กับข้อมลู ผู้อ่านสามารถ

เข้าใจ โดยต้องใจเวลา 

ออกแบบการนำเสนอ

ข้อมูลได้ดี ไม่เหมาะสม

กับข้อมลู ผู้อ่านสามารถ

เข้าใจ ไม่สามารถเข้าใจ

ได ้
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แบบประเมนิชิ้นงานบูรณาการ 

รายวิชา วิทยาการคำนวณ 5 ว23105 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก (4) 
 

ดี (3) 
 

พอใช้ (2) 
 

ปรับปรุง (1) 
 

1. การรวบรวม
ข้อมูล 

ประเด็นที่นำเสนอ
ครบถ้วน เนื้อหา
ในแต่ละประเด็นมี
ความสมบรูณ์ 

ประเด็นที่
นำเสนอครบถ้วน 
แต่เนื้อหาในบาง
ประเด็นยังขาด 
ความสมบรูณ์ 

ประเด็นที่
นำเสนอไม่
ครบถ้วน 
นอกจากนี้ 
เนื้อหาในบาง
ประเด็น 
ยังขาดความ
สมบรูณ์ 

ประเด็นที่
นำเสนอไม่
ครบถ้วน 

2. ปริมาณเนื้อหาที่ 
นำเสนอ 

เนื้อหาที่นำเสนอมี
ปริมาณเหมาะสม
กับหัวข้อ/
วัตถุประสงค์ มาก
ที่สุด 

เนื้อหาที่นำเสนอ
มีปรมิาณ
เหมาะสมกับ
หัวข้อ/
วัตถุประสงค์ 
ค่อนข้างมาก 

เนื้อหาที่
นำเสนอมี
ปริมาณ
ค่อนข้างน้อย 
ไม่เหมาะกับ
หัวข้อ/
วัตถุประสงค์ 

เนื้อหาที่
นำเสนอมี
ปริมาณน้อย
มาก ไม่
เหมาะสมกับ
หัวข้อ/
วัตถุประสงค์ 

3. การนำเสนอ
เนื้อหา 

มีรูปแบบการ
นำเสนอเนื้อหาที่
ถูกต้องตาม
หลักการนำเสนอ
รายงาน 

มีรูปแบบการ
นำเสนอเนื้อหา
ที่ค่อนข้าง
ถูกต้อง 

มีรูปแบบการ
นำเสนอเนื้อหา
ที่ถูกต้องพอใช้ 

มีรูปแบบการ
นำเสนอเนื้อหา
ที่ไม่ถูกต้อง 

4. ความถูกต้องของ
ข้อมูล 

 

ข้อมูลถูกต้องตาม
ข้อเท็จจรงิที่
ปรากฎ 

ข้อมูลค่อนข้างมี
ความถูกต้อง 

ข้อมูลบางส่วน
คลาดเคลื่อนไป
จากข้อเท็จจรงิ
ที่ปรากฎ 

ข้อมูลส่วนใหญ่
ไม่มีความ
ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจรงิ 
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5. ความน่าเช่ือถือ
ของแหลง่ข้อมลู 

แหล่งข้อมูลที่
อ้างอิงมีความ
น่าเช่ือถือสูง 

แหล่งข้อมูลที่
อ้างอิงมีความ
น่าเช่ือถือ
ค่อนข้างสูง 

แหล่งข้อมูลที่
อ้างอิงบางส่วน
ขาดความ
น่าเช่ือถือ 

แหล่งข้อมูลที่
อ้างอิงขาด
ความน่าเช่ือถือ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 ดีมาก 
13 - 16 ดี 
10 - 12 พอใช้ 
5 - 9 ปรับปรุง 
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แบบประเมนิชิ้นงานบูรณาการ 

รายวิชา การงานอาชีพ3 ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี 3 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก (4) 
 

ดี (3) 
 

พอใช้ (2) 
 

ปรับปรุง (1) 
 

1. การวางแผน 
การทำงาน 

วางแผนการ
ทำงานได ้
เป็นอย่างด ี

วางแผนการ
ทำงานได ้
ค่อนข้างดี 

วางแผนการ
ทำงานได้พอใช้ 
 

วางแผนการ
ทำงานได้ไม่ดี 
 

2. การทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

ทำงานร่วมกบั
ผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี

ทำงานร่วมกบั
ผู้อื่นได้ค่อนข้างด ี

ทำงานร่วมกบั
ผู้อื่นได ้

ทำงานร่วมกบั
ผู้อื่นไม่ได้ 

3. การจัดการใน 
การทำงานกลุม่ 

ดำเนินงานตาม
แผนที่วางไว้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ดำเนินงานตาม
แผนที่วางไว้ได้
ถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็น
ส่วนใหญ ่

ดำเนินงานตาม
แผนที่วางไว้ได้
ถูกต้องบางส่วน 

ไม่ดำเนินงาน
ตามแผนที่วาง
ไว้ 

4. การแก้ปัญหา 
ในการทำงาน 
ของกลุม่ 

แก้ปัญหาในการ
ทำงานได้         
อย่างเหมาะสม 

แก้ปัญหาในการ
ทำงานได้อย่าง
เหมาะสมเป็น
ส่วนใหญ ่

แก้ปัญหาในการ
ทำงานได้     
อย่างเหมาะสม
เป็นบางส่วน 

ไม่สามารถ
แก้ปัญหาใน 
การทำงานได ้

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

16-13 ดีมาก 
12-9 ดี 
8-5 พอใช้ 

ต่ำกว่า 4 ปรับปรุง 
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แบบประเมนิชิ้นงานบูรณาการ 

วิชาภาษาไทย ท 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 
1. หลักการเขียน
รายงานการศึกษา
ค้นคว้า 

เขียนรายงาน
การศึกษาค้าคว้าได้
ถูกต้องตาม
หลักการเขียน
ทั้งหมด 

เขียนรายงาน
การศึกษาค้าคว้าได้
ถูกต้องตาม
หลักการเขียนเป็น
ส่วนใหญ ่

เขียนรายงาน
การศึกษาค้าคว้าได้
ถูกต้องตาม
หลักการเขียน
บางส่วน 

เขียนรายงาน
การศึกษาค้าคว้าได้
ถูกต้องตาม
หลักการเขียน
เล็กนอ้ย 

2. หลักภาษาและ
การใช้ภาษา 

ใช้ภาษาในการ
เขียนได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ
เนื้อหาและระดับ
ของบุคคล 

ใช้ภาษาในการ
เขียนได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ
เนื้อหา 

ใช้ภาษาในการ
เขียนได้ถูกต้องกึ่ง
ทางการ 

ใช้ภาษาปากหรือ
ภาษาไม่เป็น
ทางการ 

3. การอ้างองิ
แหล่งที่มาของ
ข้อมูลหรือการ
เขียนบรรณานุกรม 

สืบค้นข้อมลูจาก
แหล่งที่มาทีม่ีความ
น่าเช่ือถือ เป็น
ปัจจุบันและเขียน
บรรณานุกรมได้
ถูกต้องตาม
หลักการเขียน 

สืบค้นข้อมลูจาก
แหล่งที่มาทีม่ีความ
น่าเช่ือถือ เป็น
ปัจจุบันและเขียน
บรรณานุกรมได้ 

สืบค้นข้อมลูจาก
แหล่งที่มาทีม่ีความ
น่าเช่ือถือ และ
เข้าใจหลักการ
เขียนบรรณานุกรม 

สืบค้นข้อมลูจาก
แหล่งที่มาทีม่ีความ
น่าเช่ือถือ 

4. ส่วนประกอบ
ของรายงาน
การศึกษาค้นคว้า 

มีส่วนประกอบ
ครบทัง้ 3 ส่วน คือ
1) ส่วนประกอบ
ต้น  
2) ส่วนเนื้อหา  
3) ส่วนประกอบ
ตอนท้าย 
และถูกต้อง
ครบถ้วน 

มีส่วนประกอบ
ครบทัง้ 3 ส่วน คือ
1) ส่วนประกอบ
ต้น  
2) ส่วนเนื้อหา  
3) ส่วนประกอบ
ตอนท้าย 
 

มีส่วนประกอบ
เพียง 2 ส่วน คือ 
1) ส่วนประกอบ
ต้น  
2) ส่วนเนื้อหา  
 

มีส่วนประกอบ 1 
ส่วน คือ ส่วน
เนื้อหา  
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ช่วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 

16 – 20  ดีมาก 

11 – 15   ดี 

6 – 10  พอใช้ 

1 – 5   ปรับปรงุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความครบถ้วน
และเรียบร้อยของ
งาน 

เนื้อหาครบถ้วน
สวยงามและ
เนื้อหามีความ
น่าสนใจเป็นอย่าง
ยิ่ง เรียบร้อยเป็น
ระเบียบ 

เนื้อหาครบถ้วน
สวยงามและมี
ความน่าสนใจ 
เรียบร้อยเป็น
ระเบียบ 

เนื้อหาครบถ้วน
และเหมาะสม 

เนื้อหาครบถ้วน 
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