
 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 

รหัสวิชา ส21102             เวลา 2 ชั่วโมง 
 
 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน       
มาตรฐานที่ ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และ

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด 
ส 2.2 ม.1/1  อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป 

สาระส าคัญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ มี
โครงสร้างและสาระส าคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายความเป็นมา และความส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันได้ 
2. อธิบายเจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ

ปัจจุบันโดยสังเขปได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

คุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 
ชั่วโมงท่ี 1 
ขั้นที่ 1   กระตุ้นความสนใจ 

1. ครูตั้งค าถามถามนักเรียน เพ่ือเป็นการน าเข้าสู่กิจกรรม 
ในการเรียนการสอน ดังนี้ 

ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร    
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
ทักษะการเรียนรู้ 9 ในศตวรรษที ่21 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 

รหัสวิชา ส21102 
เวลา 2 ชั่วโมง 



 

-  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน     
อย่างไรบ้าง 

-  รัฐธรรมนูญ มีความส าคัญอย่างไร 
2. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าคัญของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ขั้นที่ 2   ส ารวจค้นหา 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตาม 
ความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน และอ่อน 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จากหนังสือเรียน ห้องสมุด 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ และใบความรู้ เรื่อง ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ตามประเด็นต่อไปนี้ 

1) ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย พุทธศักราช 2550  

2)  ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
3)  หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
4)  โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ 
 5)  สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ 

ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 
1.  สมาชิกแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาอธิบายร่วมกันในประเด็น
ส าคัญตามหัวข้อที่ศึกษา และอภิปรายถึงความส าคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย 
ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 

1.  สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้ 
ทั่วไปเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ 

2. สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าตอบในใบงานที่ 1 พร้อมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่ยัง  ไม่
สมบูรณ์ 
ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล  

 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้/
ปัญหา 
 การสื่อสารและความร่วมมือ  
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 ทักษะชีวิตและงานอาชีพ  
 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 รักชาติ ศาสน ์กษัตริย ์
 ซ่ือสัตย์สุจริต  
 มีวินัย 
 ใฝ่เรียนรู ้
 อยู่อย่างพอเพยีง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 

 
 



 

1. ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอค าตอบในใบงานที่ 1 
กลุ่มละ 1 ข้อ หน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

2. นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 

3. ครูมอบหมายให้นักเรียนหาข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับ 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ของประชาชนชาวไทย มาคนละ 1 ข่าว เพ่ือท ากิจกรรม
ในชั่วโมงต่อไป 
 
สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการสอน 

 1. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.1 

 2. วีดีทัศน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 

 3. ใบงานท่ี 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 

แหล่งเรียนรู ้
 ห้องสมุด 

 

การวัดและประเมินผล 

   

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงาน ใบงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน

เกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

กลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตการใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ
ท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 



 

ใบความรู้ 

 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสดุที่ใช้ในการปกครองประเทศท่ีว่าด้วยหลักการจดัระเบียบในการปกครองประเทศ   

ก าหนดรูปแบบของรัฐ ระบอบการปกครองประเทศ อ านาจอธิปไตย ได้แก่ อ านาจนิติบญัญตัิ อ านาจบริหาร 

และอ านาจ   ตลุาการ ก าหนดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย และบทบัญญัตสิ าคญัที่ใช้เป็นหลัก

ในการปกครองประเทศ   ซึ่งกฎหมายใดๆ ท่ีออกมาจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได ้

1.   ความเป็นมาของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นกฎหมายสูงสุดที่ว่าด้วยการจัดระเบียบการ

ปกครองราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 18 โดยประกาศใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 

พุทธศักราช 2549 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ร่างข้ึน โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญและผ่านการรบั

ฟังความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวประเทศ โดยการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ซึ่งหลังจาก

การออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบรับร่างร้อยละ 57 ไม่รับร่างร้อยละ 41 ประธานสภานติิบัญญัติแห่งชาติ

จึงได้น าขึ้นทูลเกล้าเพื่อ  ให้ทรงลงพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยมี

ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จากนั้นจึงได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา และมผีลบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย ตัง้แต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

2.   ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ 

1)  ยนืยันความเป็นเอกราชของประเทศไทย 

2)  รับรองความเป็นเอกรัฐของประเทศไทย 

3)  ยืนยันว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่ง

ทรงใช้ อ านาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 

4)  คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ สิทธิ และเสรภีาพของชนชาวไทย 

5)  ให้ความคุ้มครองประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะมีเหล่าก าเนิดใด เพศใด หรือนับถือศาสนาใดอย่าง

เสมอกัน 

3.   หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีหลักการและเจตนารมณ์ตามที่ระบไุว้ในค าปรารภ ดังนี้ 

1)  เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพของประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนยิ่งข้ึน 

2)  สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและมสี่วนร่วมในการปกครอง และตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
อย่างเป็นรูปธรรมและสมัฤทธ์ิผล 



 

3)  ก าหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทุกส่วน โดยเฉพาะฝ่ายนติิบญัญัติและฝ่ายบริหารให้ท าหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

4)  สร้างเสรมิสถาบันศาลและองค์กรอิสระอ่ืนให้สามารถปฏบิัติหนา้ที่โดยสจุริตและเที่ยงธรรม 

5)  การเน้นย้ าคุณค่าและความส าคัญของคุณธรรม จรยิธรรมและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีอันเป็นหลักจรรโลงชาต ิ

4.   โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ก าหนดให้ราชอาณาจักรไทยมีโครงสรา้งแบบเอกรัฐ หรือรัฐเดี่ยว มรีัฐบาล

เดียว ใช้อ านาจบริหารกิจการทั้งหมดของประเทศ โดยอาจมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นบรหิาร

กิจการสาธารณะ  บางอย่างได ้

ส่วนในด้านการปกครองนั้น รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข แบบรัฐสภาโดยให้รัฐสภาเป็นสถาบันทางการเมือง การปกครองท่ีมีอ านาจ

ในการตรากฎหมายต่างๆ และควบคุมคณะรัฐมนตรีให้บริหารกจิการของประเทศตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อ

รัฐสภา หากเห็นว่าคณะรัฐมนตรีท าไมไ่ด้สมาชิกรัฐสภาก็อาจเสนอญตัติเปดิอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ 

5.   สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ 

1)  ให้การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยให้ความส าคัญกบัสิทธิ เสรภีาพของประชาชน 

ค านึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ การใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองได้โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

ผู้อื่น ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 

2)  ระบุหน้าที่ของประชาชนชาวไทยไว้ เพื่อให้ทุกคนไดต้ระหนักถึงหน้าท่ีของตนเองที่มีต่อ

ประเทศชาต ิ

3)  บัญญัติเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของรัฐสภา และคณะรัฐมนตร ี

4)  บัญญัติเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

เพื่อให้      การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบรสิุทธ์ิยุติธรรม โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง 

5)  บัญญัติเกี่ยวกับศาล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยยตุิธรรมตามกฎหมาย

และใน   พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ ศาลประกอบด้วย 4 ศาล ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร 

6)  ให้ความส าคัญกับคณุธรรม จรยิธรรมของนักการเมือง โดยมีการบัญญัตหิมวดคณุธรรม จรยิธรรม

ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจา้หน้าท่ีของรัฐอย่างชัดเจนเพื่อต้องการให้เมืองไทยมีความ

โปร่งใส นักการเมืองมีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็น

ส าคัญ และป้องกันไม่ให้นักการเมอืงอาศัยอ านาจทางการเมืองในการสรา้งผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองและพวกพ้อง 



 

7)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

ได้หลายทาง เช่น การไปใช้สิทธิเลอืกตั้ง การรวมตัวจดัตั้งพรรคการเมือง การเข้าช่ือเพื่อถอดถอนผู้

ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ร่ ารวยผิดปกติ 

การออกเสียงประชามติ      เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญที่

มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน 

8)  มีองค์กรที่ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ และอาศัยการตรวจสอบจาก

องค์กรอิสระและการตรวจสอบจากประชาชนด้วย 

ที่มา : กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. 2553. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ 

  การด าเนินชีวิตในสังคม ม.1. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. 

  

  



 

ใบงานที่ 1ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับรัฐธรรมนูญ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน มีวิธีการก่อนประกาศใช้แตกต่าง 
  จากฉบับอ่ืนอย่างไร 

    
    

    
 

 2. รัฐธรรมนูญมีความส าคัญอย่างไร 

    
    

    

    
 

 3. หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คืออะไรบ้าง 

    
    

    

    
   

 4. โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ มีลักษณะส าคัญอย่างไร 

    
    

    

    
 

 5. สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญที่ควรรู้ ได้แก่อะไรบ้าง 

    
    

    

    
 

  



 

ใบงานที่ 1ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับรัฐธรรมนูญ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน มีวิธีการก่อนประกาศใช้แตกต่าง 
  จากฉบับอ่ืนอย่างไร 

         ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น โดยการออกเสยีงประชามติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

ก่อนจากน้ันประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติจึงน าข้ึนทูลเกล้าเพื่อใหท้รงลงปรมาภิไธย  
 

 2. รัฐธรรมนูญมีความส าคัญอย่างไร 

     1)  ยืนยันความเป็นเอกราชของประเทศไทย  
     2)  รับรองความเป็นเอกรัฐของประเทศไทย  
     3)  ก าหนดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
     4)  คุ้มครองศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรภีาพของชนชาวไทย  
     5)  ให้ความคุ้มครองประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะมีเหล่าก าเนดิใด เพศใด หรือนับถือศาสนาใดอย่าง

เสมอกัน  
 

 3. หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คืออะไรบ้าง 

     1)  คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
     2)  สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและมสี่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
     3)  ก าหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทุกส่วน โดยเฉพาะฝ่ายนติบิัญญัติและฝ่ายบริหารให้ท าหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพตามวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
     4)  สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นๆ ให้ปฏิบัติหนา้ที่โดยสุจรติและเที่ยงธรรม  
     5)  เน้นย้ าคุณคา่และความส าคญัของคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการบริหารบา้นเมืองท่ีดีอันเป็น

หลักจรรโลงชาต ิ  
 4. โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ มีลักษณะส าคัญอย่างไร 

         ก าหนดให้ราชอาณาจักรไทยมีโครงสร้างแบบเอกรัฐหรือรัฐเดีย่ว มีรัฐบาลเดียว ใช้อ านาจบริหาร

กิจการทั้งหมดของประเทศ ก าหนดให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขแบบรัฐสภา รัฐสภาเป็นสถาบันการเมืองการปกครองที่มีอ านาจในการตรากฎหมาย และควบคมุ

คณะรัฐมนตรีให้บริหารกิจการของประเทศตามที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา   
 5. สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญที่ควรรู้ ได้แก่อะไรบ้าง 

     1)  การคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพของประชาชน  
     2)  ระบุหน้าที่ของประชาชนชาวไทย  
     3)  บัญญัติบทบาท หน้าที่ของรัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี  
     4)  มีบทบัญญัตเิกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  



 

     5)  มีบทบัญญัตเิกี่ยวกับศาล  
     6)  มีบทบัญญัตเิกี่ยวกับคณุธรรม จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรฐั

อย่างชัดเจน  
     7)  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน  
     8)  มีองค์กรที่ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ  



 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด   
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน พฤติกรรมการเรียนที่ปรากฏ 

มี ไม่มี 

1 ความถูกต้องของเนื้อหา   

2 ความคิดสร้างสรรค์   

3 วิธีการน าเสนอผลงาน   

4 การน าไปใช้ประโยชน์   

5 การตรงต่อเวลา   

6 มารยาทไทย และการใช้ภาษาไทย   

รวม  
      

 ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

แบบประเมินพฤติกรรม การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม   ชั้น   

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด   
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน พฤติกรรมการเรียนที่ปรากฏ 

มี ไม่มี 

1 การแสดงความคิดเห็น   

2 การยอมรับ ฟังคนอื่น   

3 การท างาน ตามที่ได้รับ มอบหมาย   

4 ความมีน้ าใจ   

5 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ผลงานกลุ่ม   

6 ใฝ่เรียนรู้มีการสืบค้นเทคโนโลยี   

รวม   
      

 ลงชื่อ.................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

 

ชื่อ................................................นามสกุล.................................................ชั้น............. ..เลขท่ี............... 
 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร   
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

  

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ   
1.4  เจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความ 
ขัดแย้งต่าง ๆ ได้ 

  

1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล 
และถูกต้อง 

  

สรุปผลการประเมิน   
2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์   
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์   
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
2.4  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้   
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม   

สรุปผลการประเมิน   
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้   
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา   
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม   
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

  

3.5  สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวัย   
 สรุปผลการประเมิน   

   
 
 
 

แบบการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(กลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้) 

 

 



 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย   
4.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้   
4.3  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม   
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล 
กระทบต่อตนเอง 

  

สรุปผลการประเมิน   
5. ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย   
5.2  มีทักษะกระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยี   
5.3  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง    
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี   

สรุปผลการประเมิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

แบบบันทึกหลังแผนการสอน 
 

 

 
 ด้านความรู้ 
      
      

 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      

 ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 ปัญหา/อุปสรรค 
      
      

 แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 
  



 

 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อเสนอแนะ     
       
       
       

   ลงชื่อ   
   ( )       
   ต าแหน่ง      
 

ผู้บริหารลงนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


