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แบบบันทึกการจัดทำงานบูรณาการระดับชั้นเรียน 1 ช้ินงาน 

บูรณาทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

คำช้ีแจง   ให้ผู้สอนทุกรายวิชาในแต่ละระดับช้ัน ร่วมกัน ออกแบบภาระงาน/ช้ินงานเพื่อบูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ท้ังนี้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ เนื้อหาท่ีสอน โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
คะแนนท่ีเท่ากัน ในช้ินงานบูรณาการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1- 6/2  
ภาระชิ้นงานบูรณาการเร่ือง  ลูก พ.ค.ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด 
 
รายวิชาบูรณาการ 
1. รหัสวิชา ว33101 ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์5   ครูผู้สอน นางกฤตยาภรณ์ ขันตี 
2. รหัสวิชา ว30225 ช่ือวิชา เคมี5    ครูผู้สอน นางกฤตยาภรณ์ ขันตี 
3. รหัสวิชา ค31101 ช่ือวิชา คณิตศาสตร์5   ครูผู้สอน นางสาวสุนันทา อุ่นจางวาง 
4. รหัสวิชา พ31101 ช่ือวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา5 ครูผู้สอน นายพยงค์ บุตรวัง 
5. รหัสวิชา อ31101 ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ5  ครูผู้สอน นางสาวอารีญา ช่างอาจ  
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ระยะเวลาดำเนินการ 14 มิถุนายน 2564 – 17 กันยายน 2564 
บทบาทของสมาชิกรายวิชาบูรณาการ ในกลุ่ม PLC ระดับชั้นเรียน 
หัวหน้างานบูรณาการ Mentor  : นางกฤตยาภรณ์ ขันตี 
ผู้ประสานงานบูรณาการ  : นางสาวอารีญา ช่างอาจ 
สมาชิก 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ ลงชื่อ 
1 นางกฤตยาภรณ์   ขันตี ครู คศ.2 วิทยาศาสตร์ฯ  
2 นางสาวสุนันทา   อุน่จางวาง ครู คศ.1 คณิตศาสตร์  
3 นายพยงค์    บุตรวัง ครู คศ.1 สุขศึกษาฯ  
4 นางสาวอารีญา   ช่างอาจ ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ  

 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
        (นางกฤตยาภรณ์  ขันตี) 
                   ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
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แผนผังวิเคราะห์การบูรณาการ 
1 ชิ้นงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ “ลดภาระงานครู เพิ่มองค์ความรู้ผู้เรียน” 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2 
ชื่อชิ้นงาน ลูก พ.ค.ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด 

 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

 

ภาษาต่างประเทศ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  

Imaginary Situations 
เรื่อง Global problems 

สุขศึกษาฯ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สารเสพติด 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์5: การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
  
เคมี: 1.แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิด 
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ี
สนใจ/ นำเสนอผลงานหรือช้ินงานท่ีได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. บอกประโยชน์หรือโทษของสารประกอบอนิทรีย์บางชนิดได้ 
3. การนำผลิตภัณฑ์จากเช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ไปใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมได้ 
  

 
 

ลูก พ.ค.ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด 

คณิตศาสตร์ 
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยแผนภาพ 
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ภาระชิ้นงานบูรณาการ เร่ือง ลูก พ.ค.ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยที่/เร่ือง ครูผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ คะแนน 

รหัสวิชา ค33101 
วิชา คณิตศาสตร์5 

การวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วย
แผนภาพ 

นางสาวสุนันทา อุ่นจางวาง ค 3.1 ม.6/1 เข้าใจและใช้
ความรู้ทางสถิติในการ
นำเสนอข้อมูล และแปล
ความหมายของค่าสถิติ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

20 

รหัสวิชา พ33101 
วิชา สุขศึกษาฯ5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
สารเสพติด 

นายพยงค์ บตุรวัง มาตรฐานการเรียนรู้ พ 5.1  
ป้องกันและหลีกเลี ่ยงปัจจัย
เส ี ่ ยง  พฤต ิกรรมเส ี ่ ยงต่อ
สุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา 
สารเสพติด และความรุนแรง 
ตัวชี้วัดท่ี 
ม.4-6/1 มีส่วนร ่วมในการ

ป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้

ยา  การใช้สารเสพติด  และ

ความรุนแรง  เพื่อสุขภาพของ

ตนเอง ครอบครัว  และสังคม 

ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการครอบครอง การ
ใช้ การจำหน่ายสารเสพติด 

20 

รหัสวิชา ว33101 
วิชา วิทยาศาสตร์5 

เช้ือเพลิงซากดึกดำ
บรรพ์และผลิตภัณฑ์ 

นางกฤตยาภรณ์ ขันตี การสืบเสาะหาความรู้ การ
สำรวจตรวจสอบ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา 

10 
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รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยที่/เร่ือง ครูผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ คะแนน 
การนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม   

รหัสวิชา ว30225 
วิชา เคม5ี 

ธาตุและสารประกอบ
ในอุตสาหกรรม 

นางกฤตยาภรณ์ ขันตี 1.อธิบายสาเหตุท่ีทำให้โลหะ
เกิดการผุกร่อนพร้อมท้ังเขียน
สมการแสดงปฏิกิริยาและ
บอกวิธีป้องกันได้ 
2.มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง
กับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ได้แก่  การ
ทำไดอะลิซิสน้ำทะเล  การ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์
เช้ือเพลิง 

10 

รหัสวิชา อ31101 
วิชา ภาษาอังกฤษ5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 

Imaginary 
Situations 
เรื่อง Global 
problems 

นางสาวอารีญา ช่างอาจ ต1.1ม.6/3 อธิบายและเขียน
ประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบ ต่าง ๆ ท่ีอ่าน 
รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ 
ให้สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
ต1.1ม.6/4 จับใจความสำคัญ 
วิเคราะห์ความ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิง
คดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ   

20 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ ลูก พ.ค.ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับธาตุและสารประกอบที่สำคัญในประเทศไทย อุตสาหกรรมเคมี 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม  (10 คะแนน) 

รายวิชา เคมี5  (ว30225) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
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 

      

 

 

 

 

 



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

ชิ้นงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564 7 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ ลูก พ.ค.ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด 
           การเสนอโดยใช้เทคโนโลยี และการแสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (10 คะแนน) 

รายวิชา วิทยาศาสตร์5  (ว33101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2  
รายการประเมิน ดี (2 คะแนน) พอใช้ (1 คะแนน) ปรับปรุง (0 คะแนน) 

1. ความเข้าใจ ส่ิงท่ีเสนอในอินโฟกราฟิกมีความ
สอดคล้องและครบถ้วนกับ
จุดประสงค์ของเรื่องท่ีศึกษาท้ังหมด 

ส่ิงท่ีเสนอในอินโฟกราฟิกมี
ความสอดคล้องและ
ครบถ้วนกับจุดประสงค์ของ
เรื่องท่ีศึกษาบางส่วน 

ส่ิงท่ีเสนอในอินโฟกราฟิกไม่
มีความสอดคล้องและไม่
ครบถ้วนกับจุดประสงค์ของ
เรื่องท่ีศึกษา 

2. การเสนอเนื้อ
เรื่อง 

-มีการเรียงลำดับข้ันตอนในการเสนอ
อินโฟกราฟิกท่ีเป็นลำดับ ต่อเนื่อง
เช่ือมโยง และง่ายต่อการทำความ
เข้าใจ 
-ลำดับข้ันตอนการเสนอต่อเนื่อง 
เช่ือมโยง และครบถ้วน 

-มีการเรียงลำดับข้ันตอนใน
การเสนอท่ีเป็นลำดับ 
ต่อเนื่อง 
- เช่ือมโยง และครบถ้วน 

-มีการเรียงลำดับข้ันตอนใน
การเสนอไม่เป็นลำดับ ไม่
ต่อเนื่อง 
-ไม่สามารถลำดับข้ันตอน
การเสนอได้ ไม่ต่อเนื่อง 
เช่ือมโยง เนื้อหาไม่ได้ 

3.การใช้เทคโนโลยี
ในการเสนอข้อมูล 

-ส่ืออินโฟกราฟิกโปท่ีใช้มีความ
หลากหลาย สร้างสรรค์ ชวนติดตาม 
-การจัดองค์ประกอบส่ือและเนื้อหามี
ความชัดเจนและเหมาะสม 

-ส่ืออินโฟกราฟิกท่ีใช้มีความ
หลากหลาย  
-การจัดองค์ประกอบส่ือและ
เนื้อหามีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

-ส่ืออินโฟกราฟิกท่ีใช้มีความ
หลากหลาย  
-การจัดองค์ประกอบส่ือและ
เนื้อหามีความไม่ชัดเจนและ
ไม่เหมาะสม 

4.การเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง เป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลอื่น 
 

-การเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
ถูกต้อง เป็นท่ียอมรับของ
บุคคลอื่น 
-ตอบคำถามครบถ้วนและ
ตรงประเด็นพร้อมให้เหตุผล 

-ไม่สามารถเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาหรือเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง
แสดงถึงความรุนแรง 
-ตอบคำถามไม่ครบและไม่
ตรงประเด็น 

5.ความตรงต่อเวลา ส่งงานครบถ้วนตรงตามเวลาท่ี
กำหนด 

ส่งงานครบถ้วนตรงตามเวลา
ช้ากว่ากำหนด 3-4 วัน 

ส่งงานช้ากว่ากำหนด 5 วัน
ขึ้นไป 

 

 

 



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

ชิ้นงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564 8 

 

การประเมินชิ้นงานบูรณาการ 
ลูก พ.ค. ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด (20 คะแนน) 

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 รหัสวิชา 33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

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

1. การเขียน
วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิด
จากการ
ครอบครอง  
การใช้ และการ 
จำหน่ายสารเสพติด 

เขียนบทความวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ครอบครอง การใช้ และ
การจำหน่ายสารเสพติด
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน  
4 ประเด็น ดังนี้ 
1)  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
    ต่อตนเอง  
2)  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
    ต่อครอบครัว  
3)  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
     ต่อเศรษฐกิจ  
4)  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
     ต่อสังคม 

เขียนบทความ
วิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดจากการ
ครอบครอง การใช้ 
และการจำหน่ายสาร
เสพติดได้ถูกต้อง 3 
ประเด็น  

เขียนบทความ
วิเคราะห์ท่ีเกิดจาก
การครอบครอง การ
ใช้ และการจำหน่าย
สารเสพติดได้ถูกต้อง 
2 ประเด็น  

เขียนบทความ
วิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดจากการ
ครอบครอง การใช้ 
และการจำหน่ายสาร
เสพติดได้ถูกต้อง 1 
ประเด็น  

2. การระบุโทษ
ทางกฎหมายที่เกิด
จากกาครอบครอง 
การใช้ และการ 
จำหน่ายสารเสพติด 

ระบุโทษทางกฎหมายท่ี
เกิดจากการครอบครอง  
การใช้ และการจำหน่าย
สารเสพติดได้ถูกต้อง  
ละเอียด ชัดเจน  
และเข้าใจง่าย 

ระบุโทษทาง
กฎหมายท่ีเกิดจาก
การครอบครอง  
การใช้ และการ
จำหน่ายสารเสพติด
ได้ถูกต้อง  
ชัดเจน เป็นส่วน
ใหญ่ 
และเข้าใจง่าย 

ระบุโทษทาง
กฎหมายท่ีเกิดจาก
การครอบครอง  
การใช้ และการ
จำหน่ายสารเสพ
ติดได้ถูกต้อง  
เป็นส่วนใหญ่ 
แต่เข้าใจยาก 

ระบุโทษทาง
กฎหมายท่ีเกิดจาก
การครอบครอง  
การใช้ และการ
จำหน่ายสารเสพติด
ได้ถูกต้อง  
บางส่วน แต่เข้าใจยาก 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนนน 8 6 - 7 4 - 5 ต่ำกว่า 5 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 



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

ชิ้นงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564 9 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
แบบประเมินชิ้นงานบูรณาการ ลูก พ.ค.ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 (ค33101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( 20 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 
1. ความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงกับ
ประเด็นกาประเมินทุกข้อ  

วิเคราะห์ข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นการประเมิน
หรือไม่ชัดเจน 1 ข้อ 

วิเคราะห์ข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นการประเมิน
หรือไม่ชัดเจน 2 ข้อ  

วิเคราะห์ข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นการประเมินหรือไม่
ชัดเจนทุกข้อ  

2. การนำเสนอข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วยตาราง
ความถ่ี 

นำเสนอข้อมูลได้ตรงกับ
ประเด็นการประเมินทุกข้อ  

นำเสนอข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นการประเมิน
หรือไม่ชัดเจน 1 ข้อ 

นำเสนอข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นการประเมิน
หรือไม่ชัดเจน 2 ข้อ  

นำเสนอข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นการประเมินหรือไม่
ชัดเจนทุกข้อ  

3. วิเคราะห์เครื่องมือ
ที่ใช้ในการนำเสนอ
ด้วยแผนภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงกับ
ประเด็นกาประเมินทุกข้อ  

วิเคราะห์ข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นการประเมิน
หรือไม่ชัดเจน 1 ข้อ 

วิเคราะห์ข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นการประเมิน
หรือไม่ชัดเจน 2 ข้อ  

วิเคราะห์ข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นการประเมินหรือไม่
ชัดเจนทุกข้อ  

4. การนำเสนอข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วย
แผนภาพ 

นำเสนอข้อมูลได้ตรงกับ
ประเด็นการประเมินทุกข้อ  

นำเสนอข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นการประเมิน
หรือไม่ชัดเจน 1 ข้อ 

นำเสนอข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นการประเมิน
หรือไม่ชัดเจน 2 ข้อ  

นำเสนอข้อมูลไม่ตรง
ประเด็นการประเมินหรือไม่
ชัดเจนทุกข้อ  

5. สามารถสรุปผล
จากการนำเสนอข้อมูล
ด้วยตารางความถ่ีและ
นำเสนอข้อมูลด้วย
แผนภาพ 

สรุปผลได้ตรงกับประเด็นกา
ประเมินทุกข้อ 

สรุปผลไม่ตรงประเด็น
การประเมินหรือไม่
ชัดเจน 1 ข้อ 

สรุปผลไม่ตรงประเด็น
การประเมินหรือไม่
ชัดเจน  
2 ข้อ 

สรุปผลไม่ตรงประเด็นการ
ประเมินหรือไม่ชัดเจนทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ชิ้นงาน บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564 10 

 

 
การประเมินชิ้นงานบูรณาการลูก พ.ค.ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด 

รายวิชาภาษาอังกฤษ  5 รหัสวิชา 33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (20 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

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

1. เขียนประโยคที่
สัมพันธ์กับ
ความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 

เขียนอธิบาย
ความหมายของ
คำศัพท์หรือกลุ่มคำได้ 
20 คำ/ประโยค 

เขียนอธิบาย
ความหมายของ
คำศัพท์หรือกลุ่มคำได้ 
15 คำ/ประโยค 

เขียนอธิบาย
ความหมายของ
คำศัพท์หรือกลุ่มคำได้ 
10 คำ/ประโยค 

อ่านออกเสียงและ
บอกความหมาย
เกี่ยวกับโภชนการได้
ต่ำกว่า 10 คำ 

2.ระบุ/เขียนและ
เขียนความเรียงได้ 
ให้สัมพันธ์กับ
ประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรือ
อ่าน 
 

ระบุคำศัพท์ได้ตรงกับ
ความหมายของของวลี 
กลุ่มคำ และประโยค
มากกว่า 20 ประโยค 
 

ระบุคำศัพท์ได้ตรงกับ
ความหมายของของวลี 
กลุ่มคำ และประโยค 
20 ประโยค 
 

ระบุคำศัพท์ได้ตรงกับ
ความหมายของของวลี 
กลุ่มคำ และประโยค  
10 ประโยค 
 

ระบุคำศัพท์ได้ตรงกับ
ความหมายของของวลี 
กลุ่มคำ และประโยค
ต่ำกว่า 10 ประโยค 
 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 

ช่วงคะแนนน 8 6 – 7 4 – 5 ต่ำกว่า 4 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 


