ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิชา

หน้าที่พลเมือง ส12232

1. จำ�นวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. ผู้เขียนคู่มือ
ชื่อ นางมณทิพย์ สุวรรณทิพย์
สถานที่ทำ�งาน
			

จำ�นวน 18 ชั่วโมง / ภาคเรียน
ตำ�แหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนวังไกลกังวลอำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 08-9547-6118
E – mail : monthipsuwanthip@gmail.com
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กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส12232
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
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วัน เดือน ปี
(เวลา)
20 พ.ค. 58
13.30 - 14.30 น.
27 พ.ค. 58
13.30 - 14.30 น.
3 มิ.ย. 58
13.30 - 14.30 น.
10 มิ.ย. 58
13.30 - 14.30 น.
17 มิ.ย. 58
13.30 - 14.30 น.
24 มิ.ย. 58
13.30 - 14.30 น.
1 ก.ค. 58
13.30 - 14.30 น.
8 ก.ค. 58
13.30 - 14.30 น.
15 ก.ค. 58
13.30 - 14.30 น.

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

1/60 - มารยาทไทย
1/60 - การพูดด้วยถ้อยคำ�ไพเราะ
1/60 - แนวปฏิบัติในการพูดจาดี
พูดจาสุภาพ
1/60 - การมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม
การยืน
1/60 - การมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม
การเดิน
1/60 - การมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม
การนั่ง
1/60 - ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน
1/60 - การแต่งกายด้วยผ้าไทย
1/60 - กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ

ผลการเรียนรู้ สิ่งที่ ร.ร. ปลายทาง
ข้อที่
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
ป. 2/1
ป. 2/10
ป. 2/1
ป. 2/10
ป. 2/1
ป. 2/10
ป. 2/1
ป. 2/10
ป. 2/1
ป. 2/10
ป. 2/1
ป. 2/10
ป. 2/2
ป. 2/10
ป. 2/3
ป. 2/10
ป. 2/4
ป. 2/10

- ใบกิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรมกลุ่ม

22 - 24 กรกฎาคม 2558 สอบกลางภาค
29 ก.ค. 58
1/60 - กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา
ป. 2/4
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
13.30 - 14.30 น.
ป. 2/10
5 ส.ค. 58
1/60 - กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ป. 2/4
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
13.30 - 14.30 น.
ป. 2/10
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
19 ส.ค. 58
1/60 - วันสำ�คัญของชาติ ศาสนา 
ป. 2/4
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
13.30 - 14.30 น.
และสถาบันพระมหากษัตริย์
ป. 2/10
26 ส.ค. 58
1/60 - พระบรมราโชวาท
ป. 2/5
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
13.30 - 14.30 น.
ป. 2/10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส12232
ครั้งที่
14
15
16
17
18

วัน เดือน ปี
(เวลา)
2 ก.ย. 58
13.30 - 14.30 น.
9 ก.ย. 58
13.30 - 14.30 น.
16 ก.ย. 58
13.30 - 14.30 น.
23 ก.ย. 58
13.30 - 14.30 น.
30 ก.ย. 58
13.30 - 14.30 น.

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

1/60 - ความขยัน
1/60 - ความอดทน
1/60 - หลักการทรงงาน
- การพึ่งตนเอง
1/60 - รู้ รัก สามัคคื
1/60 - รู้ รัก สามัคคื

ผลการเรียนรู้ สิ่งที่ ร.ร. ปลายทาง
ข้อที่
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
ป. 2/5
ป. 2/10
ป. 2/5
ป. 2/10
ป. 2/5
ป. 2/10
ป. 2/5
ป. 2/10
ป. 2/5
ป. 2/10

- ใบกิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรมกลุ่ม
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ผลการเรียนรู้

ป. 2/1
ป. 2/2
ป. 2/3
ป. 2/4
ป. 2/5
ป. 2/6
ป. 2/7
ป. 2/8
ป. 2/9
ป. 2/10

รายวิชา

รหัสวิชา ส12232
เวลา 18 ชั่วโมง

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
เห็นความสำ�คัญของภาษาไทย
เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น
ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
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หน้าที่พลเมือง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คำ�อธิบายรายวิชา
รายวิชา

หน้าที่พลเมือง
รหัสวิชา ส12232

ปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ มี ม ารยาทไทย ในเรื่ อ งการพู ด ด้ ว ยถ้ อ ยคำ � ไพเราะและมี กิ ริ ย าสุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ�ของตนเอง
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท
ในเรื่องความขยันและความอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องการพึ่งตนเองและรู้รักสามัคคี และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ�ของตนเอง
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ในเรื่องการแต่งกาย การเข้าแถว
การดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน
ในเรื่องการเป็นผู้นำ�และเป็นสมาชิกที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำ�ของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา  เพศ สุขภาพ
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำ�เนิด ฯลฯ ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียน ในกรณีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และการใช้ของส่วนรวม และเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำ�ของตนเอง
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำ�เนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
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ผลการเรียนรู้
ป. 2/1
ป. 2/2
ป. 2/3
ป. 2/4
ป. 2/5
ป. 2/6
ป. 2/7
ป. 2/8
ป. 2/9
ป. 2/10

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว
เห็นความสำ�คัญของภาษาไทย
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น
ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้
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โครงสร้าง
รายวิชา

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1

2

ความเป็นไทย

รักชาติ ยึดมัน่ ในศาสนา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

รายวิชา

ผลการเรียนรู้
ข้อที่

หน้าที่พลเมือง
รหัสวิชา ส12232
เวลา 18 ชั่วโมง

สาระสำ�คัญ/
ความคิดรวบยอด

- การพู ด ของคนเราจำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี
หลักเกณฑ์ รู้จักกาลเวลา และที่สำ�คัญต้องคำ�นึงถึง
มารยาทที่ดีในการพูดด้วย การแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้
ให้ ด้วยการต้อนรับด้วยความเต็มใจ เมื่ออยู่ร่วมกับ
ท่าน ต้องเข้าไปคอยอุปัฏฐากรับใช้ เมื่อไม่ได้รับใช้
ใกล้ชิดท่าน เวลาท่านมีกิจเรียกใช้ ก็ยินดีรับใช้ เชื่อ
ฟังคำ�สอนของท่านและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ดังนั้น
ครูอาจารย์จึงเป็นผู้มีคุณแก่ศิษย์ทั้งหลาย
สอบกลางภาค
- การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในวั น สำ � คั ญ เกี่ ย วกั บ ชาติ
ป. 2/4
ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบตั ติ าม
ป. 2/5
พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานตามหลักปรัชญา
ป. 2/10
ของเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับความขยัน ความ
อดทน การพึ่งตนเอง รู้รักสามัคคี และมีความตั้งใจ
ปฏิบัติตนอย่างสมํ่าเสมอ เป็นพื้นฐานของการเป็น
พลเมืองดี
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน
ป. 2/1
ป. 2/2
ป. 2/3
ป. 2/10

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
8

40

10

10
40

18

10
100
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา หน้าที่พลเมือง
รหัสวิชา ส12232

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง

ความเป็นไทย
เวลา 8 ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู้
ป. 2/1
ป. 2/2
ป. 2/3
ป. 2/10

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน
เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

2. สาระสำ�คัญ
การปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการพูดด้วยถ้อยคำ�ไพเราะและการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม
แสดงออกถึ ง ความกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ บุ ค คลในโรงเรี ย นเห็ น ประโยชน์ ข องการแต่ ง กายด้ ว ยผ้ า ไทยและ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่ห าความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ�ของตนเอง

3. สาระการเรียนรู้
1. มารยาทไทย
- การพูดด้วยถ้อยคำ�ไพเราะ
- การมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม
2. ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน
3. การแต่งกายด้วยผ้าไทย
4. คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

4. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
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5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
- มีวินัย

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. กิจกรรมน้องเคารพพี่ (หน้าเสาธง)
2. แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

7. การวัดและประเมินผล
1. เกณฑ์การประเมิน
2. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
- ครูประเมินนักเรียน
- เพื่อนประเมินเพื่อน
3. แบบสรุปผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ

ประเด็นการประเมิน
กิจกรรมน้องเคารพพี่
การแต่งกายด้วยผ้าไทย

ดี
ปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ
แต่งกายได้ถูกต้องและสวยงามอย่างสมํ่าเสมอ

พอใช้
ปรับปรุง
ปฏิบัติบ้างเป็นบางครั้ง ไม่ปฏิบัติเลย
แต่งกายบ้างเป็นบางครัง้ ไม่แต่งกายเลย

8. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 (2 ชั่วโมง)
1. ครูและนักเรียนช่วยกันพิจารณาว่าในห้องเรียนมีนกั เรียนคนใดบ้างทีพ่ ดู จาไพเราะ มีกริ ยิ ามารยาท
ที่สุภาพ อ่อนน้อม พร้อมทั้งให้เหตุผล
2. ครูให้นักเรียนที่พูดจาไพเราะและมีกิริยามารยาทที่สุภาพ อ่อนน้อม เล่าถึงการพูดอย่างไร
ให้ไพเราะ และการมีกิริยามารยาทที่สุภาพ อ่อนน้อม ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
3. นักเรียนสำ�รวจตนเองว่า พูดจาไพเราะและมีกิริยามารยาทที่สุภาพ อ่อนน้อม หรือไม่
4. นักเรียนบันทึกผลการสำ�รวจ การพูดจาไพเราะและมีกิริยามารยาทที่สุภาพ อ่อนน้อม ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 2 (3 ชั่วโมง)
1.
2.
3.
4.

ครูเล่าเรื่อง “ความกตัญญูกตเวที” และร่วมกันซักถามเรื่องความกตัญญูที่นักเรียนเคยพบเห็น
นักเรียนหานิทานหรือเรื่องสั้นที่เกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีมาเล่าให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง
ครูเชื่อมโยงให้เห็นความสำ�คัญของความกตัญญูกตเวทีต่อ ครู
นักเรียนบันทึกการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ ครู
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กิจกรรมที่ 3 (3ชั่วโมง)
1. ครูนำ�รูปภาพ การแต่งกายด้วยผ้าไทย ของแต่ละภาค มาให้นักเรียนดู
2. ครูตั้งคำ�ถาม ทำ�ไมต้องมีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
3. ครูเชือ่ มโยงให้เห็นความสำ�คัญของการแต่งกายด้วยผ้าไทย
- เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
- เป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดำ�ริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
- เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ผ้าไทย
- เพื่อไม่ให้ลืมความเป็นไทย
4. นักเรียนสำ�รวจเพื่อนภายในห้องว่า อยากแต่งกายด้วยผ้าไทย ในภาคใด
5. นักเรียนบันทึกผลของการสำ�รวจ การแต่งกายด้วยผ้าไทย ของแต่ละคน
6. เมื่อมีการกำ�หนดวันให้แต่งกายด้วยผ้าไทยนักเรียนก็แต่งกายด้วยผ้าไทยให้ดูสวยงาม

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. รูปภาพ การแต่งกายด้วยผ้าไทย ในแต่ละภาค
2. นิทานหรือเรื่องสั้น

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ปัญหาและอุปสรรค
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้สอน
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้บริหาร
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
(สำ�หรับครู)
ลำ�ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ระดับคุณภาพ
ดี
= 3
พอใช้
= 2
ปรับปรุง = 1

พฤติกรรม
กิจกรรม
การแต่งกาย
น้องเคารพพี่
ด้วยผ้าไทย
3 2 1 3 2 1

เกณฑ์การให้คะแนน
5-6 = 3
3-4 = 2
1-2 = 1

สรุป
ประเมิน
เกณฑ์
รวม
ผ่าน ไม่ผ่าน
การผ่าน
P
6
2

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………
(………………………………………………………………………………………………)
		
………………/………………/………………
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แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
(สำ�หรับเพื่อน)
ลำ�ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ระดับคุณภาพ
ดี
= 3
พอใช้
= 2
ปรับปรุง = 1

พฤติกรรม
กิจกรรม
การแต่งกาย
น้องเคารพพี่
ด้วยผ้าไทย
3 2 1 3 2 1

เกณฑ์การให้คะแนน
5-6 = 3
3-4 = 2
1-2 = 1

สรุป
ประเมิน
เกณฑ์
รวม
ผ่าน ไม่ผ่าน
การผ่าน
P
6
2

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………
(………………………………………………………………………………………………)
		
………………/………………/………………
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แบบสรุปผลการประเมิน
(สำ�หรับครู)
สรุปผลการประเมิน
ลำ�ดับที่

ชื่อ - สกุล

สรุป

ครู

เพื่อน

รวม

6

6

12

ประเมิน

เกณฑ์การผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ระดับคุณภาพ
ดี
= 3
พอใช้
= 2
ปรับปรุง = 1

เกณฑ์การให้คะแนน
10 - 12 = 3
6-9 = 2
1-5 = 1

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………
(………………………………………………………………………………………………)
		
………………/………………/………………
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