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แบบบันทึกการจัดท างานบูรณาการระดับชั้นเรียน 1 ชิ้นงาน 

บูรณาทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
ค าชี้แจง   ให้ผู้สอนทุกรายวิชาในแต่ละระดับชั้น ร่วมกัน ออกแบบภาระงาน/ชิ้นงานเพ่ือบูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ เนื้อหาที่สอน โดยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่เท่ากัน ในชิ้นงานบูรณาการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1- 5/2  
ภาระช้ินงานบูรณาการเรื่อง  Mini project บทละครความเป็นไทยในอดีต 
 
รายวิชาบูรณาการ 
 
1. รหัสวิชา ท32101 ชื่อวิชา ภาษาไทย 3  ครูผู้สอน นางสาวธิดารัตน์  หมู่หัวนา 
2. รหัสวิชา อ32101 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 3  ครูผู้สอน นางสาวอริสา  ทองอัญชา 
3. รหัสวิชา ส32101 ชื่อวิชา สังคมศึกษา 3  ครูผู้สอน นางสาวทักษิณา ทศพิทักษ์กุล 
4. รหัสวิชา ศ32101 ชื่อวิชา ศิลปะ 3   ครูผู้สอน นางสาวอาทิตยา  ศรีประเสริฐ 
5. รหัสวิชา ง32101 ชื่อวิชา การงานอาชีพ 1  ครูผู้สอน นางสาวศศิธร สงวนรัตน์ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 14 มิถุนายน 2564 – 17 กันยายน 2564 
บทบาทของสมาชิกรายวิชาบูรณาการ ในกลุ่ม PLC ระดับชั้นเรียน 
หัวหน้างานบูรณาการ Mentor  : นางสาวสุดารัตน์  คนตรง 
ผู้ประสานงานบูรณาการ  : นางสาวทักษิณา  ทศพิทักษ์กุล 
สมาชิก 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง กลุ่มสาระฯ ลงช่ือ 
1 นางสาวสุดารัตน์  คนตรง คร ูคศ.1 วิทยาศาสตร์ฯ  
2 นางสาวอาทิตยา  ศรีประเสริฐ คร ูคศ.1 ศิลปะ  
3 นางสาวอริสา ทองอัญชา คร ูคศ.1 ภาษาต่างประเทศ  
4 นางสาวศศิธร  สงวนรัตน์ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ  
5 นางสาวธิดารัตน์  หมู่หัวนา ครูผู้ช่วย ภาษาไทย  
6 นางสาวทักษิณา ทศพิทักษ์กุล ครูผู้ช่วย สังคมศึกษาฯ  

     
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
         (นางกฤตยาภรณ์  ขันตี) 
                   ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
        (นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี) 
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                          ผู้อ านวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
 

แผนผังวิเคราะห์การบูรณาการ 
1 ชิ้นงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระ ฯ “ลดภาระงานครู  เพ่ิมองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อชิ้นงาน Mini project บทละครความเป็นไทยในอดีต 

 (บทละครที่สะท้อนการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตของคนไทยในอดีต เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์ 
ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรม ด้านคหกรรม ฯลฯ) 
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รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยที่/เรื่อง ครูผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ คะแนน 
รหัสวิชา ส 32101 
วิชา สังคมศึกษา 3 

หน่วย พระธรรม น.ส.ทักษิณา ทศพิทักษ์กุล ส 3.1 เข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรใน
การผลิตและการบริโภค การ
ใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จ ากัดได้
อย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือ
การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ส 3.1 ม.4-6/2  ตระหนักถึง
ความส าคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอ เ พีย งที่ มี ต่ อ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
ส 3.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน
และเสนอแนวทางแก้ไข 

20 

รหัสวิชา อ 32101 
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 3 

หน่วยที่ 2  
เรื่อง Environment 

น.ส. อริสา ทองอัญชา ต 1.3 ม. 1/1. พูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 
เรื่อง และประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม 
ต 3.2 ม. 1/1 ค้นคว้า/สืบค้น 
บันทึก สรุป และแสดงความ
คิดเหน็เกี่ยวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการ
พูดและการเขียน 

10 

รหัสวิชา ศ32101 
รายวิชา ศิลปะ3 

หน่วยที่ 3 น.ส.อทิตยา ศรีประเสริฐ สาระที่ 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และ

20 
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รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยที่/เรื่อง ครูผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ คะแนน 
เรื่อง ละคร
สร้างสรรค ์

แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม 
และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด ม.4-6/2 สร้างสรรค์
ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ 

รหัสวิชา ท32101 
รายวิชา ภาษาไทย3 

หน่วยที่ 2 กาเขียน
เพ่ือการสื่อสาร 

น.ส.ธิดารัตน์ หมู่หัวนา สาระที2่ การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้

กระบวนการ เขี ยน  เขี ยน
สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความ และเขียนเรื่องราวใน 
รูปแบบต่างๆเขียนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึ กษาค้ นคว้ า อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

ตัวชีวัดที่ ท 2.1 ม.3/2 เขียน
ข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้
ถูกต้องตามระดับภาษา  

ท 2.1 ม.3/6. เขียนอธิบาย 
ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

 

20 

การงานอาชีพ1 ง
32101 

หน่วยที่1 เรื่อง 
หลักการท างานเพื่อ
การด ารงชีวิต 

นางสาวศศิธร  สงวนรัตน์ ง 1.1 ม.4-6/3   มีทักษะการ
จัดการในการท างาน 
ง 1.1 ม.4-6/4   มีทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน   

20 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ Mini project บทละครความเป็นไทยในอดีต (20 คะแนน) 
            หน่วย พระธรรม รายวิชา สังคมศึกษา 3 รหัสวิชา ส32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ระดับคุณภาพ รายการประเมิน 
19-20 ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรียนที่ได้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชา    

มีหลักฐานแสดงว่ามีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มาก 
17-18 ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรียนที่ได้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชา 

มีหลักฐานแสดงว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ตัวอย่างได้ 
15-16 ผลงานสะท้อนแนวความคิดหลักของนักเรียนที่ได้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชา 

มีหลักฐานแสดงถึงความพยายามที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 
13-14 ผลงานจัดไม่เป็นระบบ มีหลักฐานแสดงถึงความพยายามที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 
11-12 ผลงานจัดไม่เป็นระบบ มีหลักฐานแสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับรายวิชาน้อยมาก 
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ระดับคะแนน 
หัวข้อที่ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ Mini project บทละครความเป็นไทยในอดีต (20 คะแนน) 

    หน่วยท่ี 2 เรื่อง Environment รายวิชา ภาษาอังกฤษ3 รหัสวิชา อ32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

 
4 3 2 1 

1. เนื้อหา 

เนื้อหาที่เขียนมี

ความถูกต้องและ

ครอบคลุมอย่าง

สมบูรณ์ 

เนื้อหาที่เขียนมี

ความถูกต้องและ

ครอบคลุมเนื้อหา

เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาที่เขียนมีข้อ

ผิดบ้าง และไม่

ครอบคลุม 

เนื้อหาที่เขียนมีข้อ

ผิดมาก และให้

ข้อมูลน้อย 

2. ค าศัพท์ ส านวน และ 

โครงสร้างภาษา 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 

และโครงสร้างภาษา

ถูกต้องเหมาะสม

และหลากหลาย 

ใช้ค าศัพท์ 

ส านวน และ

โครงสร้างภาษา

ถูกต้อง และมีข้อ

ผิดน้อย 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 

และโครงสร้าง

ภาษาแบบง่าย ๆ 

และมีข้อผิดบ้าง 

ใช้ค าศัพท์ ส านวน 

และโครงสร้าง

ภาษาแบบง่าย ๆ 

และมีข้อผิดมาก 

3.องค์ประกอบ 

ของงานเขียน 

องค์ประกอบของ

งานเขียนแสดงให้

เห็นความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์มี

ความสัมพันธ์

ต่อเนื่องน่าสนใจ

มาก 

องค์ประกอบของ

งานเขียนมี

ความสัมพันธ์

ต่อเนื่องน่าสนใจ 

องค์ประกอบของ

งานเขียนน่าสนใจ

แต่ขาด

ความสัมพันธ์

ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบของ

งานเขียนไม่

น่าสนใจ 

4. องค์ประกอบของ

ชิ้นงาน 

(เช่นภาพประกอบ 

การตกแต่ง ฯลฯ) 

องค์ประกอบของ

งานแสดงให้เห็น

ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์น่าสนใจ

มาก 

องค์ประกอบของ

งานมีความ

น่าสนใจในระดับ

ธรรมดา 

องค์ประกอบของ

งานไม่น่าสนใจ

เท่าท่ีควร 

องค์ประกอบของ

งานไม่น่าสนใจ 

5. ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ

มอบหมายจนส าเร็จ

สมบูรณ์ 

ตั้งใจท างานที่ได้รับ

มอบหมายจนมี

คุณภาพดี สมบูรณ์ 

ตั้งใจท างานที่

ได้รับมอบหมาย

จนมีคุณภาพดี 

ตั้งใจท างานที่ได้รับ

มอบหมายจนมี

คุณภาพปานกลาง 

ท างานที่ได้รับ

มอบหมายมี

คุณภาพต่ า 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ Mini project บทละครความเป็นไทยในอดีต (20 คะแนน) 

         หน่วยที่ 3 เรื่อง ละครสร้างสรรค์ รายวิชา ศิลปะ3 รหัสวิชา ศ32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รายการประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 
1.ชื่อเรื่องกับการ
ด าเนินเรื่องเหมาะสม
สอดคล้องกัน 

ชื่อเรื่องกับการ
ด าเนินเรื่อง

เหมาะสมสอดคล้อง
กันดีมาก 

ชื่อเรื่องกับการ
ด าเนินเรื่อง

เหมาะสมสอดคล้อง
กันดี 

ชื่อเรื่องกับการ
ด าเนินเรื่อง

เหมาะสมสอดคล้อง
กันพอใช้ 

ชื่อเรื่องกับการ
ด าเนินเรื่องไม่

เหมาะสมสอดคล้อง
กัน 

2.เนื้อเรื่องมีความ
สร้างสรรค์แปลกใหม่ 
น่าสนใจ 

เนื้อเรื่องมีความ
สร้างสรรค์แปลก

ใหม่ น่าสนใจดีมาก 

เนื้อเรื่องมีความ
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่ น่าสนใจดี 

เนื้อเรื่องมีความ
สร้างสรรค์แปลก

ใหม่ น่าสนใจพอใช้ 

เนื้อเรื่องไม่มีความ
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่ ขาดความ

น่าสนใจ 
3.ล าดับเรื่องราวชัดเจน
เป็นขั้นตอน 

ล าดับเรื่องราว
ชัดเจนเป็นขั้นตอนดี

มาก 

ล าดับเรื่องราว
ชัดเจนเป็นขั้นตอนดี 

ล าดับเรื่องราว
ชัดเจนเป็นขั้นตอน

พอใช้ 

ล าดับเรื่องราวไม่
ชัดเจนและไม่เป็น

ขั้นตอน 
4.น าองค์ประกอบของ
ละครสร้างสรรค์มาใช้
ในบทละคร 

น าองค์ประกอบของ
ละครสร้างสรรค์มา

ใช้ในบทละคร 

น าองค์ประกอบของ
ละครสร้างสรรค์มา

ใช้ในบทละคร 

น าองค์ประกอบของ
ละครสร้างสรรค์มา

ใช้ในบทละคร 

น าองค์ประกอบของ
ละครสร้างสรรค์มา

ใช้ในบทละคร 

5.ข้อคิดที่ได้จากละคร
ที่สร้างสรรค์มี
ประโยชน์ 

ข้อคิดที่ได้จากละคร
ที่สร้างสรรค์มี

ประโยชน์มากที่สุด 

ข้อคิดที่ได้จากละคร
ที่สร้างสรรค์มี
ประโยชน์มาก 

ข้อคิดที่ได้จากละคร
ที่สร้างสรรค์มี
ประโยชน์พอใช้ 

ไม่มีข้อคิดที่ได้จาก
ละครที่สร้างสรรค์ 

 

แบบประเมินการน าเสนอมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน ในแต่ละรายการประเมินรวม 20 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 

เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป 
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          เกณฑ์การให้คะแนน 
แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ Mini project บทละครความเป็นไทยในอดีต (20 คะแนน) 

 หน่วยที่ 2 เรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย3 รหัสวิชา ท32101  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

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

1. การวางโครงเรื่อง วางโครงเรื่องได้
น่าสนใจ เรียง
ตามล าดับการ
น าเสนอก่อนหลัง
ถูกต้องสอดคล้องกับ
เรื่องท่ีน าเสนอ โครง
เรื่องกระชับ น่าสนใจ 

วางโครงเรื่องได้
น่าสนใจเรียง
ตามล าดับการ
น าเสนอก่อนหลัง
ถูกต้องสอดคล้องกับ
เรื่องท่ีน าเสนอ  

 

วางโครงเรื่องพอใช้ได้
กาน าเสนอแต่ละ
ประเด็นยังไม่เรียง
ตามล าดับก่อนหลัง 

มีหลายประเด็นที่ยังไม่
สอดคล้องกับเรื่องที่
น าเสนอ 

วางโครงเรื่องสับสนวกไป
วนมาไม่น่าสนใจไม่เรียง
ตามล าดับการน าเสนอ
ก่อนหลังไม่มีเอกภาพใน
การน าเสนอ  

2. การเขียนสะกดค า เขียนสะกดการันต์ได้
ถูกต้องตาม
พจนานุกรม 

เขียนสะกดการันต์ได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่   
มีผิด 1-2  ค า 

เขียนสะกดการันต์ 

ไม่ถูกต้อง มีผิด 2-3 ค า 

เขียนสะกดการันต์ 

ไม่ถูกต้อง มีผิดเกิน 3 ค า 

3. สาระในเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องมีสาระครบ 

ทั้งความรู้และความ
งามในภาษามีคุณค่า 
ข้อคิดแทรกในงาน
เขียน 

เนื้อเรื่องมีสาระ
ความรู้แต่ขาดความ
งามในภาษา  มี
คุณค่า ข้อคิดแทรก
ในงานเขียน 

เนื้อเรื่องมีสาระน้อยทั้ง
ความรู้และความงามใน
ภาษา           

 ไม่สอดแทรกคุณค่า
และข้อคิดในงานเขียน 

เนื้อเรื่องขาดสาระ  ทั้ง
ความรู้และความงามใน
ภาษา   

ไม่สอดแทรกคุณค่า 
ข้อคิดในงานเขียน 

4. ลายมือและความ 

    สะอาดเรียบร้อย 

    ของผลงาน 

ลายมือสวย เขียน
เป็นระเบียบ  มี
ช่องไฟพองาม  อ่าน
เข้าใจง่ายผลงาน
สะอาด เรียบร้อย ไม่
มีร่องรอยลบ ขูด  ขีด 
ฆ่า 

ลายมือค่อนข้างสวย 
เขียนเป็นระเบียบ มี
ช่องไฟพองาม อ่าน
เข้าใจง่ายผลงาน
สะอาด มีร่องรอยลบ 
เล็กน้อย1-2 แห่ง 

ลายมือค่อนข้างสวย 
เขียนยังไม่เป็นระเบียบ
มีช่องไฟพอใช้ได้อ่าน
พอเข้าใจ ผลงานไม่
สะอาด มีร่องรอยลบ 
ขูด ขีด ฆ่า 3-4  แห่ง 

ลายมือไม่สวย เขียนหวัด
ไม่เป็นระเบียบ ไม่เว้น
ช่องไฟ ลายมืออ่านยาก
ผลงานไม่สะอาดมี
ร่องรอยลบขูด ขีด ฆ่า 
มากกว่า 5 แห่ง 
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1
0 

 

5. สรุป เขียนสรุปได้ตรง
ประเด็นมีลักษณะทิ้ง
ท้ายให้คิด ให้
ด าเนินการต่อและให้
คุณค่าแก่ผู้อ่านอย่าง
มาก 

เขียนสรุปได้ตรง
ประเด็น มีลักษณะ 

ทิ้งท้ายให้คิดให้
ด าเนินการต่อ    

และให้คุณค่าแก่
ผู้อ่านค่อนข้างดี 

เขียนสรุปได้ค่อนข้าง
ตรงประเด็น  และให้
คุณค่าแก่ผู้อ่านเล็กน้อย 

เขียนสรุปไม่ตรงประเด็น 
ไม่มีการ 

ทิ้งท้ายให้คิด  

งานเขียนไม่มีคุณค่า 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17-20 ดีมาก 

13-16 ดี 

9-12 พอใช้ 

5-8 ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 


