
1 ชิ้นงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 
ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พทิยาคม 

[ช่ือผู้เขียน] ชิ้นงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2564 1 

 

แบบบันทึกการจัดทำงานบูรณาการระดับชั้นเรียน 1 ช้ินงาน 
บูรณาทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

คำช้ีแจง   ให้ผู้สอนทุกรายวิชาในแต่ละระดับช้ัน ร่วมกัน ออกแบบภาระงาน/ช้ินงานเพื่อบูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ท้ังนี้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ เนื้อหาท่ีสอน โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
คะแนนท่ีเท่ากัน ในช้ินงานบูรณาการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1- 4/2  
ภาระชิ้นงานบูรณาการเร่ือง  โปสเตอร์รณรงค์เมาไม่ขับ 
 
รายวิชาบูรณาการ 
1. รหัสวิชา ว30221 ช่ือวิชา เคมี1    ครูผู้สอน นางกฤตยาภรณ์ ขันตี 
2. รหัสวิชา อ31101 ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ 1  ครูผู้สอน นางสาวพัชรา สุวรรณชัย 
3. รหัสวิชา ส31101 ช่ือวิชา สังคมศึกษา 1   ครูผู้สอน นางสาวทักษิณา ทศพิทักษ์กุล 
4. รหัสวิชา ว31281 ช่ือวิชา วิทยาการคำนวณ   ครูผู้สอน นายมนิษิน แก้วหอมคำ 
5. รหัสวิชา พ31101 ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา1  ครูผู้สอน นายณัฐพงศ์ ทองมา 
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แผนผังวิเคราะห์การบูรณาการ 
1 ชิ้นงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อชิ้นงาน โปสเตอร์รณรงค์เมาไม่ขับ 

 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

 

สังคมศึกษาฯ 

พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ภาษาต่างประเทศ 
การบรรยายภาคภาษาอังกฤษ 
(ประเมินการเขียน)  
Where exactly? 

สุขศึกษาฯ 
วางแผนดูแลสุขภาพของ
ตนเองและคนในครอบครัว 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร์ฯ: นักเรียนสามารถนำเสนอโปสเตอร์แบบอินโฟกราฟิกได้ 
เคมี: แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิด 
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือ
ประเด็นที่สนใจ/ นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือ
ประเด็นที่สนใจ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

โปสเตอร์รณรงค์เมาไม่ขับ 
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ภาระชิ้นงานบูรณาการ เร่ืองโปสเตอร์รณรงค์เมาไม่ขับ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยที่/เร่ือง ครูผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ คะแนน 

รหัสวิชา อ31101 
วิชา ภาษาอังกฤษ1 

หน่วยที่ 2 Where 
exactly? 

น.ส.พัชรา สุวรรณชัย ต.2ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม 
ต.1.3ม.4-6/1 พูดและเขียน
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 
เรื่องและประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของสังคม 

20 

รหัสวิชา ส 31101 
วิชา สังคมศึกษา 1 

พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย 

นางสาวทักษิณา  ทศพิทักษ์กุล ส 2.1 ม.4-6/3  
ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุน
ให้ผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติเพื่อ
เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก
และสังคมโลก เช่น 
 - เคารพกฎหมาย และกติกา
สังคม 
 - เคารพสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและบุคคลอื่น 
 - มีเหตุผล รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
 - มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและสังคม 
 

20 



1 ชิ้นงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 
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รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยที่/เร่ือง ครูผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ คะแนน 
รหัสวิชา พ33101 
วิชา สุขศึกษาฯ 

สถานการณ์สุขภาพ
และการป้องกันโรค 

นายณัฐพงศ์ ทองมา นักเรียนเห็นคุณค่าและมี
ทักษะในการสร้างเสริม
สุขภาพ การดำรงสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและเสนอแนว
ทางการป้องกันการเจ็บป่วย 

20 

รหัสวิชา ว31281 
วิชา วิทยาการ
คำนวณ 

การนำเสนอโดยใช้
เทคโนโลยี 

นายมนิษิน  แก้วหอมคำ นักเรียนสามารถนำเสนอ
โครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 

10 

รหัสวิชา ว30221 
วิชา เคมี1 

ปฏิบัติการเคมี
เบ้ืองต้น 

นางกฤตยาภรณ์ ขันตี 1.อธิบายข้อปฏิบัติการเคมีให้
มีความปลอดภัยท้ังต่อตนเอง 
ผู้อื่นและส่ิงแวดล้อมได้ 
2.เสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิด
อุบัติเหตุระหว่างทดลองได้
อย่างถูกต้อง 
3. เกิดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์และมีจิตวิทยา
ศาสตร์ 

10 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รณรงค์เมาไม่ขับ 

        การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี และการแสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (10 คะแนน) 
รายวิชา เคมี1  (ว30221) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายการประเมิน ดี (2 คะแนน) พอใช้ (1 คะแนน) ปรับปรุง (0 คะแนน) 
1. ความเข้าใจ ส่ิงท่ีนำเสนอมีความสอดคล้องและ

ครบถ้วนกับจุดประสงค์ของเรื่องท่ี
ศึกษาท้ังหมด 

ส่ิงท่ีนำเสนอมีความ
สอดคล้องและครบถ้วนกับ
จุดประสงค์ของเรื่องท่ีศึกษา
บางส่วน 

ส่ิงท่ีนำเสนอไม่มีความ
สอดคล้องและไม่ครบถ้วน
กับจุดประสงค์ของเรื่องท่ี
ศึกษา 

2.การใช้เทคโนโลยี
ในการนำเสนอ 

-ส่ือท่ีใช้มีความหลากหลาย 
สร้างสรรค์ ชวนติดตาม 
-การจัดองค์ประกอบส่ือและเนื้อหามี
ความชัดเจนและเหมาะสม 

-ส่ือท่ีใช้มีความหลากหลาย  
-การจัดองค์ประกอบส่ือและ
เนื้อหามีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

-ส่ือท่ีใช้มีความหลากหลาย  
-การจัดองค์ประกอบส่ือและ
เนื้อหามีความไม่ชัดเจนและ
ไม่เหมาะสม 

3.การเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

-การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง เป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลอื่น 
-มีประเด็นพร้อมให้เหตุผลหรือ
ยกตัวอย่างประกอบ 
-ใช้ความรู้  ประสบการณ์ และ
ปฏิภาณไหวพริบในการนำเสนอ 

-การเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
ถูกต้อง เป็นท่ียอมรับของ
บุคคลอื่น 
-ตอบคำถามครบถ้วนและ
ตรงประเด็นพร้อมให้เหตุผล 
 

-ไม่สามารถเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาหรือเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง
แสดงถึงความรุนแรง 
-ตอบคำถามไม่ครบและไม่
ตรงประเด็น 
 

4. การริเริ่ม
สร้างสรรค์ของงาน 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีมีความ
หลากหลาย 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
บางส่วน 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
น้อยมาก 

5.การคิดและการ
แก้ปัญหา 

มีความคิดท่ีหลากหลายและแก้ไข
ปัญหาได้ดีมาก 

มีความคิดท่ีหลากหลายและ
แก้ไขปัญหาได้น้อย 

มีความคิดท่ีไม่หลากหลาย
และแก้ไขปัญหาได้น้อยมาก 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รณรงค์เมาไม่ขับ 

นำเสนอการเขียนบรรยายภาษาอังกฤษเก่ียวกับการรณรงค์เมาไม่ขับ (20 คะแนน) 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 (อ 31101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 

รายการประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การเลือกใช้
คำศัพท ์

ใช้คำศัพท์ส่ือ
ความหมายตรงกับ

เนื้อหา 

ใช้คำศัพท์ส่ือ
ความหมายตรงกับ
เนื้อหาเป็นส่วน

ใหญ่ 

ใช้คำศัพท์ส่ือ
ความหมาย 

ไม่ตรงกับเนื้อหา
บ้าง 

ใช้คำศัพท์ส่ือ
ความหมาย 

ไม่ตรงกับเนื้อหาเป็น
จำนวนมาก 

2. การใช้ภาษา 

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ์มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ 
อ่านเข้าใจง่าย 

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ์มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ 
อ่านเข้าใจง่าย 

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ์มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ 
อ่านเข้าใจง่าย 

ตัวสะกดและ
ไวยากรณ์ผิดเป็น
จำนวนมาก อ่าน

เข้าใจยาก 

3. เนื้อหา 

เขียนอธิบาย
เนื้อหาได้ตรง
ประเด็นและ

ครบถ้วน 

เขียนอธิบาย
เนื้อหาได้ค่อนข้าง
ตรงประเด็นและ

ครบถ้วน 

เขียนอธิบาย
เนื้อหาได้พอเข้าใจ 

เขียนอธิบายเนื้อหา
ไม่ครบและไม่ตรง

ประเด็น 

4. รูปแบบชิ้นงาน 

รูปแบบถูกต้องตรง
ตามท่ีกำหนด 
แปลกใหม่ 

น่าสนใจ สีสัน
สวยงาม รูปภาพ
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

รูปแบบแปลกใหม่ 
สีสันสวยงาม 

รูปภาพสัมพันธ์กับ
เนื้อหา 

รูปแบบแปลกใหม่
ถูกต้องตามท่ี
กำหนดเป็น
บางส่วน 

สีสันสวยงาม 

รูปภาพไม่ถูกต้อง
ตามท่ีกำหนด ไม่
สัมพันธ์กับเนื้อหา 

5. เวลา 
ส่งช้ินงานภายใน
เวลาท่ีกำหนด 

ส่งช้ินงานช้ากว่า
กำหนด 1 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่า
กำหนด 2 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่า
กำหนด 3 วันขึ้นไป 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รณรงค์เมาไม่ขับ 

        การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี และการแสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (10 คะแนน) 

รายวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  (ว31281) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

รายการประเมิน ดี (2 คะแนน) พอใช้ (1 คะแนน) ปรับปรุง (0 คะแนน) 
1. ความเข้าใจ ส่ิงท่ีนำเสนออินโฟกราฟิกมีความ

สอดคล้องและครบถ้วนกับ
จุดประสงค์ของเรื่องท่ีศึกษาท้ังหมด 

ส่ิงท่ีนำเสนออินโฟกราฟิกมี
ความสอดคล้องและ
ครบถ้วนกับจุดประสงค์ของ
เรื่องท่ีศึกษาบางส่วน 

ส่ิงท่ีนำเสนอไม่มีความ
สอดคล้องและไม่ครบถ้วน
กับจุดประสงค์ของเรื่องท่ี
ศึกษา 

2. การนำเสนอ -มีการเรียงลำดับข้ันตอนในการ
นำเสนออินโฟกราฟิกท่ีเป็นลำดับ 
ต่อเนื่องเช่ือมโยง และง่ายต่อการทำ
ความเข้าใจ 
-ลำดับข้ันตอนการนำเสนอต่อเนื่อง 
เช่ือมโยง และครบถ้วน 

-มีการเรียงลำดับข้ันตอนใน
การนำเสนอท่ีเป็นลำดับ 
ต่อเนื่อง 
- เช่ือมโยง และครบถ้วน 

-มีการเรียงลำดับข้ันตอนใน
การนำเสนอไม่เป็นลำดับ ไม่
ต่อเนื่อง 
-ไม่สามารถลำดับข้ันตอน
การนำเสนอได้ ไม่ต่อเนื่อง 
เช่ือมโยง เนื้อหาไม่ได้ 

3.การใช้เทคโนโลยี
ในการนำเสนอ 

-ส่ืออินโฟกราฟิกโปท่ีใช้มีความ
หลากหลาย สร้างสรรค์ ชวนติดตาม 
-การจัดองค์ประกอบส่ือและเนื้อหามี
ความชัดเจนและเหมาะสม 

-ส่ืออินโฟกราฟิกท่ีใช้มีความ
หลากหลาย  
-การจัดองค์ประกอบส่ือและ
เนื้อหามีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

-ส่ืออินโฟกราฟิกท่ีใช้มีความ
หลากหลาย  
-การจัดองค์ประกอบส่ือและ
เนื้อหามีความไม่ชัดเจนและ
ไม่เหมาะสม 

4.การเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

-การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง เป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลอื่น 
-ใช้ความรู้  ประสบการณ์ และ
ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม 

-การเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
ถูกต้อง เป็นท่ียอมรับของ
บุคคลอื่น 
-ตอบคำถามครบถ้วนและ
ตรงประเด็นพร้อมให้เหตุผล 
 

-ไม่สามารถเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาหรือเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง
แสดงถึงความรุนแรง 
-ตอบคำถามไม่ครบและไม่
ตรงประเด็น 
 

5.การใช้เวลาใน
การนำเสนอผลงาน 

ใช้เวลาในการนำเสนอในแต่ละ
องค์ประกอบเหมาะสม และตาม
เวลาท่ีกำหนด 

ใช้เวลาในการนำเสนอในแต่
ละองค์ประกอบเหมาะสม 
บางส่วนและเลยเวลาท่ี
กำหนด 2-3 นาที 

ใช้เวลาในการนำเสนอในแต่
ละองค์ประกอบเหมาะสม 
บางส่วนและเลยเวลาท่ี
กำหนดมากกว่า 3 นาที 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รณรงค์เมาไม่ขับ 
หน่วยที่ 2 ภัยของแอลกฮอล์ (20 คะแนน) รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา  (พ31101)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

1. ตรงตามหัวข้อ ตรงตามหัวข้อท่ี
กำหนดมากท่ีสุด 

ตรงตามหัวข้อท่ี
กำหนดมาก 
ประมาณ 80 % 

ตรงตามหัวข้อท่ี
กำหนดปานกลาง 
ประมาณ 60 % 

ตรงตามหัวข้อท่ี
กำหนดน้อย 
ประมาณ 50 % 

ไม่ตรงตามหัวข้อ
ท่ีกำหนดน้อยกว่า 
50 % 

2. ความคิด
สร้างสรรค์ 

มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ทำงานมากท่ีสุด 

มีความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ในการทำงาน
มาก 

มีความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ในการทำงานปาน
กลาง 

มีความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ในการทำงาน
น้อย 

ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ในการทำงาน 

3. ความสวยงาม ผลงานมีความ
สวยงามมากท่ีสุด 

ผลงานมีความ
สวยงามมาก 

ผลงานมีความ
สวยงามปาน
กลาง 

ผลงานมีความ
สวยงามน้อย 

ผลงานมีความ
สวยงาม 

4. ความตรงต่อเวลา ส่งงานครบถ้วนตรง
ตามเวลาท่ีกำหนด 

ส่งงานครบถ้วน
ตรงตามเวลาช้า
กว่ากำหนด 1-2 
วัน 

ส่งงานครบถ้วน
ตรงตามเวลาช้า
กว่ากำหนด 3-4 
วัน 

ส่งงานครบถ้วน
ตรงตามเวลาช้า
กว่ากำหนด 5-6 
วัน 

ส่งงานช้ากว่า
กำหนด 6 วันขึ้น
ไป 

แบบประเมินการนำเสนอมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน ในแต่ละรายการประเมินรวม 20 คะแนน 

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

  

เกณฑ์การผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ โปสเตอร์รณรงค์เมาไม่ขับ 

คะแนนชิ้นงานบูรณาการ  รหัสวิชา  ส 31101  รายวิชา  สังคมศึกษา 1  (20 คะแนน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

ระดับคุณภาพ รายการประเมิน 
19-20 ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรียนท่ีได้ความรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีพลเมือง  

มีหลักฐานแสดงว่ามีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มาก 
18-17 ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรียนท่ีได้ความรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีพลเมือง 

มีหลักฐานแสดงว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ตัวอย่างได้ 
16-15 ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรียนท่ีได้ความรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีพลเมือง  

มีหลักฐานแสดงถึงความพยายามท่ีจะนำไปใช้ประโยชน์ 
14-13 ผลงานจัดไม่เป็นระบบ มีหลักฐานแสดงถึงความพยายามท่ีจะนำไปใช้ประโยชน์ 
12-11 ผลงานจัดไม่เป็นระบบ มีหลักฐานแสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีพลเมืองน้อยมาก 

 

 


