
 

 

 

 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา ๒0000-1๕0๒ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕65 

 
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวทวีติยา อินทนู 

 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                     อาชวีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
   

ลงชื่อ...................................................... 
(นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 

หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
........../............/........... 

 

 
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ์ ) 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
........./............/........... 

   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 



 

 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาประวัติศาสตร์
ชาติไทย รหัสวิชา ๒0000-1๕0๒ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์
ชาติไทย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น ๗ หน่วย ประกอบด้วย 
กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยก่อนสุโขทัย ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 
ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยธนบุรี ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พระราช
กรณียกิจ   

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่าง
ดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้
โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 
 

ทวีติยา อิทนู 
ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
ส่วนที ่๑ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา 20000-1๕0๒ จำนวน ๑ หน่วยกิต ๑๘ ชั่วโมง (๑-๐-1) 
2. คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์องค์
ปัจจุบัน   
๓. จุดประสงค์รายวิชา 

3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย 
3.2 สามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 
3.3 ตระหนักในความสำคัญของประวัต ิศาสตร ์ชาติไทย เพ ื ่อธำรงไว ้ซ ึ ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะรายวิชา 

๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย 
๔.๒ เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย 

 4.3 น้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ-
บพิตร และพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันในการดำเนินชีวิต

 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ 1 1 1 - - - 4 3 10 3 1 
2. ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยก่อนสุโขทัย 1 1 1 1.5 - - 6 4.5 15 2 3 
3. ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 1 1 1 1.5 - - 6 4.5 15 2 3 
4. ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา 1 1 1 1.5   6 4.5 15 2 3 
5. ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยธนบุรี 1 1 1 1.5 - - 6 4.5 15 2 3 
6. ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 1 1 2 2 - - 8 6 20 1 3 
7. พระราชกรณียกิจ - 1 1 1 - - 4 3 10 3 1 
สอบปลายภาค 6 7 8 9           1 

รวม 6 7 8 9 - - 40 30 100  18 
ลำดับความสำคัญ 6 5 4 3   1 2    

พฤติกรรม 

ชื่อหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำ
หน่วย 

หน่วยที่ 1  
กระบวนการศึกษา
ประวัติศาสตร์  

1 1.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและ
ความสำคัญของประวัติศาสตร์ 
๑.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการนับศักราช 
๑.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการแบ่งยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ 
๑.๔ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
๑.๕ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

-แสดงความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ 

หน่วยที่ 2 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
สมัยก่อนสุโขทัย  

๓ 1.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของ
ชนชาติไทย 
๑.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรโบราณ
ก่อนสมัยสุโขทัย 
๑.๓ เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ไทย
ก่อนสมัยสุโขทัยกับสมัยอื่นๆ 

- แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทยก่อน
สมัยสุโขทัย     
- เปรียบเทียบการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย   

หน่วยที ่3 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
สมัยสุโขทัย  

๓ ๑.1 เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับการเมืองการ
ปกครองสมัยสุโขทัย 
๑.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัย
สุโขทัย 
๑.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยสุโขทัย 
๑.4 เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับวัฒนธรรมสมัย
สุโขทัย 
๑.5 เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัย
สุโขทัยกับสมัยอื่นๆ 

- แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
สุโขทัย  
- เปรียบเทียบการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

หน่วยที่ 4 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
สมัยอยุธยา  

๓ 1.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับการเมืองการ
ปกครองสมัยอยุธยา 
๑.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับเศรษฐกิจสมัย
อยุธยา 
๑.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยอยุธยา 
๑.4 เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับวัฒนธรรมสมัย
อยุธยา 
๑.5 เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัย
อยุธยากับสมัยอื่นๆ 

 - แสดงความรู้
เกีย่วกับประวัติศาสตร์
ไทยสมัยอยุธยา  
- เปรียบเทียบการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำ
หน่วย 

หน่วยท่ี 5
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
สมัยธนบุรี  

3 1.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับการเมือง การ
ปกครองสมัยธนบุรี  
๑.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยธน
บุร 
๑.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยธนบุรี 
๑.4 เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับวัฒนธรรมสมัย
ธนบุรี 
๑.5 เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัย
ธนบุรีกับสมัยอื่น ๆ 

- แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ธนบุร ี 
- เปรียบเทียบการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

หน่วยท่ี ๖ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
สมัยรัตนโกสินทร์  

3 ๑1. เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับการเมือง การ
ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ 
๑.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับเศรษฐกิจสมัย
รัตนโกสินทร์ 
๑ .๓ เพ ื ่อให้ม ีความร ู ้ เก ี ่ยวก ับสังคมสมัย
รัตนโกสินทร์ 
๑.4 เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับวัฒนธรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ 
๑.5 เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัย
รัตนโกสินทร์รีกับสมัยอื่นๆ 

-แสดงความรู้เกี ่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
-เปรียบเทียบการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

หน ่วยท ี ่  ๗ พระราช
กรณียกิจ  

1 1.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวง 
๑.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับโครงการส่วน
พระองค์ 
๑.3 เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับ โครงการตาม
พระราชดำริ 
๑.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑.5 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ 

-แสดงความรู้เกี ่ยวกับ
พ ร ะ ร า ช ก ร ณ ี ย กิ จ 
รัชกาลท่ี 9   

 
 
 
 
 
 
 
 
7. เกณฑ์การตัดสินผล  



 

 

    7.๑ การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 
 

หน่วยที่ 
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 

รวม 
ร้อยละ 60 

ของคะแนนเต็ม 
1 3 4 3 10 6 
2 4.5 6 4.5 15 9 
3 4.5 6 4.5 15 9 
4 4.5 6 4.5 15 9 
5 4.5 6 4.5 15 9 
๖ 6 8 6 20 12 
๗ 3 4 3 10 6 

รวม 30 40 30  100 60 
   

พุทธพิสัย 30 คะแนน 
- สอบประมวลผลปลายภาค  30 คะแนน  

ทักษะพิสัย 40 คะแนน 
- แบบทดสอบ   20  คะแนน 
- ใบงาน   20 คะแนน 

จิตพิสัย     30    คะแนน 
  รวม    ๑๐๐  คะแนน 
7.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
8. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

8.1 แบบทดสอบ 
8.2 แบบประเมินใบงาน/กิจกรรม 
8.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
8.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8.5 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
๒. จำนวน ๒ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    ๓.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ 
    ๓.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการนับศักราช 
    ๓.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
    ๓.๔ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
    ๓.๕ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
    แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
๕. เนื้อหา 
    ๕.๑ ความหมาย ความสำคัญ ของวิธีการทางประวัติศาสตร์  
    ๕.๒ ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
    ๕.๓ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
    ๕.๔ ประเภทข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
    ๕.๕ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์  ๑. อธิบายความหมายและบอกความสำคัญของ

ประวัติศาสตร์ได้ 
๒. สามารถแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้ 
๓. อธิบายวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ 
๔. สามารถจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน   
 
คร้ังที/่  
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๑-๒/๒ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาด
ได้ 
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 
1 เรื่อง กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง กระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ ประกอบ  PowerPoint 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง 
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบ 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

๑.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. อินเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
ชาติไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย12 
ประการ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงาน 
- การนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมินด้าน
การทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
- หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
 

 



 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   ๒ คะแนน 

จิตพิสัย     ๓  คะแนน 
  รวม            10  คะแนน 
  

 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
 9.1 แบบทดสอบ 

9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
9.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๙.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
 

 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๑ กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ประวัติศาสตร์มีความหมายตรงกับข้อใด  
 ก. เรื่องราวที่มนุษย์ได้กระทำไว้ทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลว 
 ข. เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในอดีตและส่ิงท่ีมนุษย์กระทำหรือสร้างข้อคิดเห็นท้ังหมดไว้ 
 ค. เหตุการณ์ในอดีตท่ีนักประวัติศาสตร์ได้สอบสวน แสวงหาหลักฐานรวบรวมไว้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

๒. ข้อใดคือบิดาแห่งประวัติศาสตร์สากล  

 ก. อี เอช คาร์  ข. เฮโรโดตัส  ค. มาร์ค บล็อก  ง.นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

๓. การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตามแบบสากลสามารถแบ่งได้ตามข้อใด  

 ก. ๒ สมัย  ข. ๓ สมัย  ค. ๔ สมัย  ง. ๕ สมัย 

๔. สมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งได้ตามข้อใด  

 ก. ๒ ยุค   ข. ๓ ยุค   ค. ๔ ยุค   ง. ๕ ยุค 

๕. สมัยประวัติศาสตร์ในทางสากลแบ่งเป็นก่ียุค ตรงตามข้อใด  

 ก. ๒ ยุค   ข. ๓ ยุค   ค. ๔ ยุค   ง. ๕ ยุค 

๖.การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตามแบบไทยแบ่งได้ก่ีสมัยตรงตามข้อใด  

 ก. ๒ สมัย  ข. ๓ สมัย  ค. ๔ สมัย  ง. ๕ สมัย 

๗. มาร์ก บล็อก (Mare bloch) เป็นนักประวัติศาสตร์ชาติใด  

 ก. อังกฤษ  ข. เดนมาร์ก  ค. เยอรมัน  ง. ฝรั่งเศส 

๘. มาร์ก บล็อก (Mare bloch) แบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกเป็นก่ีประเภทตรงตามข้อใด  

 ก. ๒ ประเภท  ข. ๓ ประเภท  ค. ๔ ประเภท  ง. ๕ ประเภท 

๙. ข้อใดคือหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ  

 ก. จดหมายเหตุ  ข. กฎหมาย  ค. โบราณสถาน  ง. ถูกทุกข้อ 

๑๐. ข้อใดคือหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ 
 ก. วีดิทัศน์  ข. โบราณวัตถุ  ค. ภาพยนตร์  ง. ตำนาน 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๑ กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ประวัติศาสตร์มีความหมายตรงกับข้อใด  
 ก. เรื่องราวที่มนุษย์ได้กระทำไว้ทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลว 
 ข. เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในอดีตและส่ิงท่ีมนุษย์กระทำหรือสร้างข้อคิดเห็นท้ังหมดไว้ 
 ค. เหตุการณ์ในอดีตท่ีนักประวัติศาสตร์ได้สอบสวน แสวงหาหลักฐานรวบรวมไว้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

๒. ข้อใดคือบิดาแห่งประวัติศาสตร์สากล  

 ก. อี เอช คาร์  ข. เฮโรโดตัส  ค. มาร์ค บล็อก  ง.นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

๓. การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตามแบบสากลสามารถแบ่งได้ตามข้อใด  

 ก. ๒ สมัย  ข. ๓ สมัย  ค. ๔ สมัย  ง. ๕ สมัย 

๔. สมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งได้ตามข้อใด  

 ก. ๒ ยุค   ข. ๓ ยุค   ค. ๔ ยุค   ง. ๕ ยุค 

๕. สมัยประวัติศาสตร์ในทางสากลแบ่งเป็นก่ียุค ตรงตามข้อใด  

 ก. ๒ ยุค   ข. ๓ ยุค   ค. ๔ ยุค   ง. ๕ ยุค 

๖.การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตามแบบไทยแบ่งได้ก่ีสมัยตรงตามข้อใด  

 ก. ๒ สมัย  ข. ๓ สมัย  ค. ๔ สมัย  ง. ๕ สมัย 

๗. มาร์ก บล็อก (Mare bloch) เป็นนักประวัติศาสตร์ชาติใด  

 ก. อังกฤษ  ข. เดนมาร์ก  ค. เยอรมัน  ง. ฝรั่งเศส 

๘. มาร์ก บล็อก (Mare bloch) แบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกเป็นก่ีประเภทตรงตามข้อใด  

 ก. ๒ ประเภท  ข. ๓ ประเภท  ค. ๔ ประเภท  ง. ๕ ประเภท 

๙. ข้อใดคือหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ  

 ก. จดหมายเหตุ  ข. กฎหมาย  ค. โบราณสถาน  ง. ถูกทุกข้อ 

๑๐. ข้อใดคือหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ 
 ก. วีดิทัศน์  ข. โบราณวัตถุ  ค. ภาพยนตร์  ง. ตำนาน 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     



 

 

 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

หมายเหตุ ปฏิบัติได้  ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๔ คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต 

     (นางสาวทวีติยา อินทนู) 



 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

 
๑. หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๒ เร่ือง ประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย 
๒. จำนวน ๓ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
    ๓.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย 
    ๓.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
    ๓.๓ เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัยกับสมัยอื่นๆ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
- แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย     
- เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย   
๕. เนื้อหา 
-อาณาจักรทวารวดี 
-อาณาละโว้ 
-อาณาตามพรลิงค์ 
-อาณาโครตบูร 
-อาณาศรีวิชัย 
-อาณาหริภุญชัย 
-อาณาล้านนา  
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
- แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัย
สุโขทัย     
- เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย   

๑. สามารถอธิบายความเป็นมาของชนชาติไทยได้ 
๒. สามารถบอกอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัยได้ 
๓. สามารถเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัย
สุโขทัยกับสมัยอื่น ๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๓-๕/๓ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาดได้ 
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 2 
เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยก่อนสมัยสุโขทัย ประกอบ  PowerPoint 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาในเรื่อง
ของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่มเรียก
นักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบ 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

๑.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. อินเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือเรียน
ประว ัต ิศาสตร์
ชาติไทย 
 
 
 
 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 
-  แ บ บ ทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงาน 
- การนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

  
  
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมินด้าน
การทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
- หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  
 

 

 



 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   ๓ คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม             15  คะแนน 

๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ของคะแนน
เต็ม แล้วนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
9.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๙.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
 
 
 
 



 

 

 
                แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๒ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 

๑. พระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ไทยคือข้อใด  
 ก. ศาสตราจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
 ข. ดร. ชาฐวิทย์ เกษตรศิริ 
 ค. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
 ง. ดร. แถมสุข นุ่นนนท์ 
๒. อาณาจักรทวารวดีต้ังอยู่ในบริเวณใดของประเทศไทย 
 ก. ภาคใต้  ข. ภาคกลาง  ค. ภาคเหนือ  ง. ภาคตะวันตก 
 ๓. ข้อใดคือชื่อเมืองหลวงของอาณาจักรฟูนัน  
 ก. กรุงบรม  ข. วยาชปุระ  ค. เมืองออกแก้ว  ง. ลังกาสุกะ 
๔. ข้อใดคือศูนย์กลางของอาณาจักรตามพรลิงค์  
 ก. ชุมพร  ข. ปัตตานี  ค. สุราษฎร์ธานี  ง. นครศรีธรรมราช 
๕. ข้อใดคือศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย  
 ก. ชุมพร  ข. ปัตตานี  ค. สุราษฎร์ธานี  ง. นครศรีธรรมราช 
๖. ข้อใดคือปีสถาปนาอาณาจักรหริภุญชัย  
 ก. พ.ศ. ๑๓๐๐  ข. พ.ศ. ๑๓๑๐  ค. พ.ศ. ๑๓๐๕  ง. พ.ศ. ๑๓๒๐ 
๗. ข้อใดคือจังหวัดที่เป็นที่ต้ังพระธาตุหริภุญชัย  
 ก. ลำพูน  ข. ลำปาง  ค. เชียงใหม่  ง. เชียงราย 
๘. ข้อใดคือผู้ก่อต้ังอาณาจักรสุพรรณภูมิ  
 ก. พระยาพาน  ข. พระยาฝาง  ค. ฤๅษีวาสุเทพ  ง. พนะยามังราย 
๙. ข้อใดคือศูนย์กลางของอาณาจักรโยนกเชียงแสน  
 ก. ลำพูน  ข. ลำปาง  ค. เชียงใหม่  ง. เชียงราย 
๑๐. ข้อใดคือผู้ก่อต้ังอาณาจักรล้านนา 
 ก. พระยาอิน   
 ข. พระยาพาน   
 ค. พระนารายณ์   
 ง. พระยามังรายมหาราช 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๒ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว  

๑. พระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ไทยคือข้อใด  
 ก. ศาสตราจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
 ข. ดร. ชาฐวิทย์ เกษตรศิริ 
 ค. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
 ง. ดร. แถมสุข นุ่นนนท์ 
๒. อาณาจักรทวารวดีต้ังอยู่ในบริเวณใดของประเทศไทย 
 ก. ภาคใต้  ข. ภาคกลาง  ค. ภาคเหนือ  ง. ภาคตะวันตก 
 ๓. ข้อใดคือชื่อเมืองหลวงของอาณาจักรฟูนัน  
 ก. กรุงบรม  ข. วยาชปุระ  ค. เมืองออกแก้ว  ง. ลังกาสุกะ 
๔. ข้อใดคือศูนย์กลางของอาณาจักรตามพรลิงค์  
 ก. ชุมพร  ข. ปัตตานี  ค. สุราษฎร์ธานี  ง. นครศรีธรรมราช 
๕. ข้อใดคือศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย  
 ก. ชุมพร  ข. ปัตตานี  ค. สุราษฎร์ธานี  ง. นครศรีธรรมราช 
๖. ข้อใดคือปีสถาปนาอาณาจักรหริภุญชัย  
 ก. พ.ศ. ๑๓๐๐  ข. พ.ศ. ๑๓๑๐  ค. พ.ศ. ๑๓๐๕  ง. พ.ศ. ๑๓๒๐ 
๗. ข้อใดคือจังหวัดที่เป็นที่ต้ังพระธาตุหริภุญชัย  
 ก. ลำพูน  ข. ลำปาง  ค. เชียงใหม่  ง. เชียงราย 
๘. ข้อใดคือผู้ก่อต้ังอาณาจักรสุพรรณภูมิ  
 ก. พระยาพาน  ข. พระยาฝาง  ค. ฤๅษีวาสุเทพ  ง. พนะยามังราย 
๙. ข้อใดคือศูนย์กลางของอาณาจักรโยนกเชียงแสน  
 ก. ลำพูน  ข. ลำปาง  ค. เชียงใหม่  ง. เชียงราย 
๑๐. ข้อใดคือผู้ก่อต้ังอาณาจักรล้านนา 
 ก. พระยาอิน   
 ข. พระยาพาน   
 ค. พระนารายณ์   
 ง. พระยามังรายมหาราช 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     



 

 

 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๔ คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต 



 

 

      (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

 
1. หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๓ เร่ือง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย 
๒. จำนวน ๓ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
     ๓.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 
     ๓.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
     ๓.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยสุโขทัย 
     ๓.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 
     ๓.5 เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยกับสมัยอื่นๆ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 

- แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย  
- เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 ๕. เนื้อหา  
    ๕.1 การเมือง การปกครองสมัยสุโขทัย 
    ๕.2 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
    ๕.3 สังคมสมัยสุโขทัย 
    ๕.4 วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ  
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
- แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย  
- เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย  
 

๑ . สามารถอธิบายความร ู ้ เก ี ่ยวก ับการเมือง  การ
ปกครองสมัยสุโขทัยได้ 
2. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
ได้ 
3. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยสุโขทัยได้ 
4. สามารถอธิบายความรู ้ เกี ่ยวกับว ัฒนธรรมสมัย
สุโขทัยได้ 
5. สามารถเปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยกับ
สมัยอื่นๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๖-๘/๓ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายว ิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาด
ได้ 
4. ชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย
ท่ี 3 เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื ่อง 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยสุโขทัย ประกอบ  PowerPoint 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให ้น ักศ ึกษาทำแบบฝ ึกห ัด  เร ื ่ อง 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบ 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

๑.เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. อินเตอร์เน็ต  
๖. หน ั งส ือ เร ียน
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย 
 
 
 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 
-  แ บ บ ทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงาน 
- การนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

  
  
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 
- หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  
 

 



 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   ๓  คะแนน 
- ใบงาน   ๓ คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
 

  รวม            15  คะแนน 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
 การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
9.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๙.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
 
 
 
 



 

 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๓ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ข้อใดคือผู้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  
 ก. พ่อขุนผาเมือง 
 ข. พ่อขุนบางกลางหาว 
 ค. พ่อขุนบานเมือง 
 ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนบานเมือง 
๒. ข้อใดคือรัชสมัยของกษัตริย์สุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองมากที่สุด  
 ก. พ่อขุนมังราย   
 ข. พ่อขุนผาเมือง   
 ค. พ่อขุนบางกลางหาว 
 ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
๓. พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) ข้ึนครองราชย์สมบัติในปใีด 
 ก. ๑๘๔๑  ข. ๑๘๕๐  ค. ๑๘๙๐  ง. ๑๘๙๕ 
๔. ในสมัยสุโขทัยแบ่งการปกครองเป็นก่ีชั้น ตรงตามข้อใด 
 ก. ๒ ช้ัน   ข. ๓ ช้ัน   ค. ๔ ช้ัน   ง. ๕ ช้ัน 
๕. เมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านกำหนดให้ผูมี้ปกครองเมืองตามข้อใด 
 ก. ผู้รั้ง  
 ข. เจ้าเมือง  
 ค. เจ้านายเช้ือพระวงศ์ 
 ง. พระมหากษัตริย์ปกครองตนเอง 
๖. “เมืองสองแคว” ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด 
 ก. กำแพงเพชร  ข. พิษณุโลก  ค. นครสวรรค์  ง.พิจิตร 
๗. ข้อใดคือเมืองประเทศราชในสมัยสุโขทัย 
 ก. ตาก   ข. พิจิตร  ค. นครสวรรค์  ง. แพร่ น่าน 
๘. ในสมัยสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ที่ครองรายช์ยาวนานที่สุดคือข้อใด 
 ก. พระยาเลอไทย 
 ข. พระมหาธรรมชาราท่ี ๒ 
 ค. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
 ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
 ๙. สมัยกรุงสุโขทัยมีการชนชั้นทั้งหมดก่ีชนชั้น ตามข้อใด 
 ก. ๓ ช้ัน   ข. ๔ ช้ัน   ค. ๕ ช้ัน   ง. ๖ ช้ัน 
 
๑๐. ข้อใดคือปีพุทธศักราชท่ีพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น 
 ก. ๑๘๒๓  ข. ๑๘๒๔  ค. ๑๘๒๕  ง. ๑๘๒๖ 
๑๑. “…พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์..พี่กูชื่อบานเมือง...” ประโยคดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับข้อใด 
 ก.  พญาลิไท               ข.  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 



 

 

 ค.  พ่อขุนบางกลางหาว         ง.  พญาไสลือไท 
๑๒. ยุทธศาสตร์แรกที่ผู้นำคนไทยปฏิบัติก่อนจะสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีคืออะไร 
 ก. ขอกำลังสนับหนุนจากกลุ่มคนไทย  ข.  ส่งทูตไปติดต่อขอซื้ออาวุธจากจีน 
 ค.  ย้ายท่ีต้ังเมืองไปอยู่ในบริเวณท่ีราบ  ง. ขับไล่กองกำลังของพวกขอมออกไป 
๑๓. “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบไพร่ในลู่ทาง..” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด 

ก.  มีการเรียกเก็บภาษีอากร          ข.  ไม่มีการเรียกเก็บภาษีการค้า 
 ค.  เจ้าเมืองไม่บังคับการเดินทางของไพร ่  ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข้อ ค 
๑๔. พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์อาณาจักรสุโขทัยรับ มาจากท่ีใด 

ก.  ประเทศศรีลังกา           ข.  เมืองนครศรีราชสีมา 
ค.  เมืองนครศรีธรรมราช    ง.  อาณาจักรลังกาสุกะ 

๑๕. มรดกทางด้านภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อเอกลักษณ์และความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทย
จนมาถึงปัจจุบันคือผลงานในข้อใด 

ก. ไตรภูมิพระรว่ง    ข. เข่ือนสรีดภงส์ 
 ค. ตัวอักษรไทย     ง. ประเพณีลอยกระทง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๓ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ข้อใดคือผู้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  
 ก. พ่อขุนผาเมือง 
 ข. พ่อขุนบางกลางหาว 
 ค. พ่อขุนบานเมือง 
 ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนบานเมือง 
๒. ข้อใดคือรัชสมัยของกษัตริย์สุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองมากที่สุด  
 ก. พ่อขุนมังราย   
 ข. พ่อขุนผาเมือง   
 ค. พ่อขุนบางกลางหาว 
 ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
๓. พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) ข้ึนครองราชย์สมบัติในปใีด 
 ก. ๑๘๔๑  ข. ๑๘๕๐  ค. ๑๘๙๐  ง. ๑๘๙๕ 
๔. ในสมัยสุโขทัยแบ่งการปกครองเป็นก่ีชั้น ตรงตามข้อใด 
 ก. ๒ ช้ัน   ข. ๓ ช้ัน   ค. ๔ ช้ัน   ง. ๕ ช้ัน 
๕. เมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านกำหนดให้ผูมี้ปกครองเมืองตามข้อใด 
 ก. ผู้รั้ง  
 ข. เจ้าเมือง  
 ค. เจ้านายเช้ือพระวงศ์ 
 ง. พระมหากษัตริย์ปกครองตนเอง 
๖. “เมืองสองแคว” ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด 
 ก. กำแพงเพชร  ข. พิษณุโลก  ค. นครสวรรค์  ง.พิจิตร 
๗. ข้อใดคือเมืองประเทศราชในสมัยสุโขทัย 
 ก. ตาก   ข. พิจิตร  ค. นครสวรรค์  ง. แพร่ น่าน 
๘. ในสมัยสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ที่ครองรายช์ยาวนานที่สุดคือข้อใด 
 ก. พระยาเลอไทย 
 ข. พระมหาธรรมชาราท่ี ๒ 
 ค. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
 ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
 ๙. สมัยกรุงสุโขทัยมีการชนชั้นทั้งหมดก่ีชนชั้น ตามข้อใด 
 ก. ๓ ช้ัน   ข. ๔ ช้ัน   ค. ๕ ช้ัน   ง. ๖ ช้ัน 
 
๑๐. ข้อใดคือปีพุทธศักราชท่ีพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น 
 ก. ๑๘๒๓  ข. ๑๘๒๔  ค. ๑๘๒๕  ง. ๑๘๒๖ 
๑๑. “…พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์..พี่กูชื่อบานเมือง...” ประโยคดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับข้อใด 
 ก.  พญาลิไท               ข.  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 



 

 

 ค.  พ่อขุนบางกลางหาว         ง.  พญาไสลือไท 
๑๒. ยุทธศาสตร์แรกที่ผู้นำคนไทยปฏิบัติก่อนจะสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีคืออะไร 
 ก. ขอกำลังสนับหนุนจากกลุ่มคนไทย  ข.  ส่งทูตไปติดต่อขอซื้ออาวุธจากจีน 
 ค.  ย้ายท่ีต้ังเมืองไปอยู่ในบริเวณท่ีราบ  ง. ขับไล่กองกำลังของพวกขอมออกไป 
๑๓. “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบไพร่ในลู่ทาง..” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด 

ก.  มีการเรียกเก็บภาษีอากร          ข.  ไม่มีการเรียกเก็บภาษีการค้า 
 ค.  เจ้าเมืองไม่บังคับการเดินทางของไพร ่  ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข้อ ค 
๑๔. พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์อาณาจักรสุโขทัยรับ มาจากท่ีใด 

ก.  ประเทศศรีลังกา           ข.  เมืองนครศรีราชสีมา 
ค.  เมืองนครศรีธรรมราช    ง.  อาณาจักรลังกาสุกะ 

๑๕. มรดกทางด้านภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อเอกลักษณ์และความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทย
จนมาถึงปัจจุบันคือผลงานในข้อใด 

ก. ไตรภูมิพระรว่ง    ข. เข่ือนสรีดภงส์ 
 ค. ตัวอักษรไทย     ง. ประเพณีลอยกระทง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    



 

 

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๔ คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 



 

 

ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต 

      (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 

 
๑. หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๔ เร่ือง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา   
๒. จำนวน ๓ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
    ๓.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 
    ๓.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยอยุธยา 
    ๓.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยอยุธยา 
    ๓.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยอยุธยา 
    ๓.5 เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัยอยุธยากับสมัยอื่น ๆ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
- แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา  
- เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย 

๕. เนื้อหา 
๕.๑ การเมือง การปกครองสมัยอยุธยา 
๕.๒ เศรษฐกิจสมัยอยุธยา 
๕.๓ สังคมสมัยอยุธยา 
๕.๔ วัฒนธรรมสมัยอยุธยา 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
- แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา  
- เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย  

1. สามารถอธิบายความร ู ้เก ี ่ยวก ับการเมือง  การ
ปกครองสมัยอยุธยาได้ 
2. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ได้ 
3. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยอยุธยาได้ 
4. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัย
อยุธยาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๙-๑๑/๓ 
  

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายว ิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาด
ได้ 
4. ชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย
ท่ี 4 เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื ่อง 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ประวัติศาสตร์
ไทยสมัยอยุธยา ประกอบ PowerPoint 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให ้น ักศ ึกษาทำแบบฝ ึกห ัด  เร ื ่อง 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบ 
2. เฉลยแบบทดสอบ  

๑.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. อินเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือเรียน
ประว ัต ิศาสตร์
ชาติไทย 
  
  
 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมินด้าน
การทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- ใบงาน 
- การนำเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

  
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 
- หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  

 



 

 

3. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   ๓ คะแนน 
- ใบงาน   ๓ คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม            15  คะแนน 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
 การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
9.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๙.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
 
 



 

 

 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๔ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 
๑. ข้อใดคือผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเปน็ราชธานี 
 ก. พระรามาธิบดีท่ี ๑ 
 ข. สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒  
 ค. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 ง. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๓ 
๒. กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก่ีปี   
 ก. ๔๐๐ ปี  ข. ๔๐๕ ปี  ค. ๔๑๕ ปี  ง. ๔๑๗ ปี  
๓. ในสมัยอยุธยาตอนต้นแบ่งการปกครองออกเป็นก่ีส่วน 
 ก. ๒ ส่วน   ข. ๓ ส่วน  ค. ๔ ส่วน   ง. ๕ ส่วน 
๔. กรมเวียง (เมือง) มีอำนาจหน้าที่ตรงกับข้อใด  
 ก. มีหน้าท่ีจัดเก็บภาษีอากร  
 ข. จัดระเบียบเกี่ยวกับราชสำนัก 
 ค. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของราษฎร 
 ง. มีหน้าท่ีดูแลเกี่ยวกับการทำมาหากินของราษฎร 
๕. ข้อใดคือหัวเมืองชั้นใน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นทั้งหมด 
 ก. เพชรบุรี สิงห์บุรี พิษณุโลก   ข. เพชรบุรี ราชบุรี พิษณุโลก  
 ค. เพชรบุรี สิงห์บุรี ปราจีนบุรี   ง. ปราจีนบุรีราชบุรีจันทบุรี 
๖. ชนชั้นทางสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยาแบ่งออกเป็นก่ีชนชั้นตามข้อใด 
 ก. ๒ ชนช้ัน  ข. ๓ ชนช้ัน  ค. ๔ ชนช้ัน  ง. ๕ ชนช้ัน 
๗. “ไพร่ตามสังกัด” แบ่งได้เป็นก่ีประเภทตามข้อใด 
 ก. ๒ ประเภท  ข. ๓ ประเภท  ค. ๔ ประเภท  ง. ๕ ประเภท 
๘. ข้อใดคือจำนวนราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ก. ๒ ราชวงศ์  ข. ๓ ราชวงศ์  ค. ๔ ราชวงศ์  ง. ๕ ราชวงศ์ 
๙. ข้อใดคือราชวงศ์ท่ีครองราชย์สมบัติยาวนานที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ก. ราชวงศ์อู่ทอง  ข. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ค. ราชวงศ์สุโขทัย ง. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 
๑๐. กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงคร้ังที่ ๒ ให้กับพม่าตรงกับรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ในข้อใด 
 ก. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
 ข. สมเด็จพระมหินทราธิราช  
 ค. สมเด็จพระท่ีนั่งสุริยาอมรินทร์ 
 ง. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 
 

 
 
 



 

 

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๔ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 
๑. เคร่ืองราชบรรณาการเป็นผลประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้มาตามข้อใด 
 ก. ได้มาจากไพร่    ข. ได้มาจากทาส   
 ค. ได้มาจากเมืองหน้าด่าน                      ง. ได้มาจากเมืองประเทศราช 
๒. “ฤชา” คือผลประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้มาตามข้อใด 
 ก. ค่าผ่านด่านของพ่อค้า                       ข. ค่าธรรมเนียมทางราชการ  
 ค. ประโยชน์จากการทำมาหากินของราษฎร ง. ส่ิงของทดแทนจากการใช้แรงงาน๓. การ
ประกอบการค้าในระดับรัฐของอยุธยาโดยภาพรวมจะตกอยู่ในอำนาจของคนกลุ่มใด 
 ก. พระมหากษัตริย์ ชาวจีนและชาวแขก  ข. ไพร่และขุนนาง 
 ค. ขุนนางและทาส    ง. พระมหากษัตริย 
๔. พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงมีฐานะและพระราชอำนาจเปรียบเสมือนข้อใด 
 ก. พ่อปกครองลูก    ข. สมมติเทพ 
 ค. ปิตุลาธิปไตย     ง. ถูกทุกข้อ 
๕. “เวียง” ในการปกครองในแบบจตุสดมภ์ ทำหน้าที่คล้ายกับกระทรวงใดในปัจจุบัน 

 ก.  กระทรวงยุติธรรม        ข.  กระทรวงกลาโหม   
 ค.  กระทรวงมหาดไทย      ง.  กระทรวงพาณิชย์ 

๖. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการปกครองสมัยอยุธยา 
 ก. เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัย 
 ข. เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีพระมหากษัตริย์มีอำนาจไม่จำกัด 
 ค. เป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่บ้างเพราะพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้หลักทศพิธราชธรรม 
 ง. เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะธรรมราชา 
๗. อยุธยาล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายตรงกับข้อใด  

 ก.  แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก ข.  แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปิง 
 ค.  แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำน่าน แม่น้ำปิง  ง.  แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำไทรโยค แม่น้ำป่าสัก 

๘. ระบบใดที่ใช้บ่งบอก ตำแหน่ง หน้าที่ ฐานะ ของคนในสังคมสมัยอยุธยา 
 ก.  ระบบไพร่ ทาส           ข.  ระบบจตุสดมภ์ 
 ค.  ระบบศักดินา             ง.  ระบบขุน 

 ๙. การปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีตำแหน่ง “สมุหนายก” มีหน้าที่ตรงกับข้อใด 
ก. ดูแลฝ่ายการทหาร    ข. ดูแลฝ่ายพลเรือน 
ค. ดูแลฝ่ายผู้นำบ้านเมือง    ง. ดูแลฝ่ายการต่างประเทศ 

๑๐. ชาติตะวันตกชาติใดที่เข้ามาเพื่อขอทำไมตรีและการค้ากับอยุธยาเปน็ชาติแรก 
 ก. โปรตุเกส     ข. อังกฤษ 
 ค. ฮอลันดา     ง. ฝรั่งเศส 

 
 
 



 

 

 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    



 

 

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๔ คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 



 

 

ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต 

      (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 

 
๑. หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๕ เร่ือง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี 
๒. จำนวน ๓ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
    ๓.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองสมัยธนบุรี  
    ๓.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยธนบุรี  
    ๓.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยธนบุรี  
    ๓.๔ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยธนบุรี  
    ๓.๕ เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีกับสมัยอื่น ๆ  
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
- แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี  
- เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย 
๕. เนื้อหา 
  ๕.๑ การเมือง การปกครองสมัยธนบุร ี
  ๕.๒ เศรษฐกิจสมัยธนบุรี 
  ๕.๓ สังคมสมัยธนบุรี 
  ๕.๔ วัฒนธรรมสมัยธนบุรี 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
- แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี  
- เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย 

๑ . สามารถอธิบายความร ู ้ เก ี ่ยวก ับการเมือง การ
ปกครองสมัยธนบุรีได้ 
๒. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมยัธนบุรี
ได้ 
๓. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยธนบุรีได้ 
๔. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยธนบุรี
ได้ 
๕. สามารถเปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีกับ
สมัยอื่น ๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์
ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๑๒-๑๔/๓ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายว ิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาด
ได้ 
4. ชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย
ท่ี 5 เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื ่อง 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ประวัติศาสตร์
ไทยสมัยธนบุรี ประกอบ PowerPoint 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให ้น ักศ ึกษาทำแบบฝ ึกห ัด  เร ื ่ อง 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบ 

๑.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. อินเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
ชาติไทย 

 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงาน 
- การนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมินด้าน
การทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
- หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  



 

 

2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

 
 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   ๓ คะแนน 

จิตพิสัย     4.5 คะแนน  
  รวม             1๕  คะแนน 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
9.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๙.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
 



 

 

 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. เหตุผลที่พระเจ้าตากสินทรงเลือกเมืองจันทบุรีเป็นศูนย์กลางในการกู้เอกราชยกเว้นข้อใด 

ก. สมบูรณ์ท้ังกำลังคนและอาหาร  ข. ผู้คนมีขวัญกำลังใจดี 
ค. เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน  ง. ยังไม่ถูกพม่าโจมตี 

๒. พระเจ้าตากสินสถาปนาราชธานีขึ้นใหม่ และขนานนามราชนีนี้ว่าอยา่งไร 
 ก.  กรุงธนบุรีศรีอมรนิทร์   ข.  กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร 
  ค.  กรุงธนบุรีศรีมหาบดินทร์  ง.  กรุงธนบุรีศรีมหาดิลก 

๓. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปราบชุมนุมแรก แต่ไม่สำเร็จ คือชุมนุมใด  
 ก.  ชุมนุมเจ้าพระฝาง   ข.  ชุมนุมเจ้าพิมาย 
 ค.  ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก  ง.  ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช 

๔. ในสมัยกรุงธนบุรีได้จัดสำเภาหลวงไปค้าขายกับชาติใด 
ก. อินเดีย     ข.  จีน 
ค.  มลายู    ง.  ญี่ปุ่น 

๕. ใครคือผู้ที่สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสียชีวิต 
   ก.  พระยาอภัยภูเบศร์     ข.  พระยาสรรค์ 
 ค.  พระยามหากษัตริย์ศึก     ง.   พระยานคร 
๖. ก่อนที่เจ้าตากสินจะนำทหารตีฝ่าวงล้อมพม่า ไปตั้งตนเป็นใหญ่ที่จันทบุรีนัน้ เจ้าตากมียศคร้ังสุดท้ายเป็น
อะไร 
 ก. พระยาจักร ี    ข. พระยาวชิรปราการ 
 ค. พระยาตาก    ง. หลวงยกบัตรเมืองราชบุรี 
๗. พระยาตากเมื่อปราบดาภิเษกข้ึนเปน็พระมหากษัตริย์ มีชื่อในพระราชสุพรรณบัฏว่าอะไร 
 ก. สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔  ข. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๑ 
 ค. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ง. สมเด็จพระบรมรามาธิบดีท่ี ๑ 
๘. เม่ือพระเจ้าตากสิน ได้ต้ังกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้วทรงเกลี้ยกล่อมให้ราษฎรอพยพเข้าเมืองมากๆเพื่ออะไร 
 ก. ต้องการแรงงานในการสร้างพระราชวัง    ข. ทรงห่วงใยราษฎรว่าจะไม่ปลอดภัย 
 ค. ต้องการให้เป็นกำลังของชาติบ้านเมือง       ง. ต้องการแรงงานในการทำไร่ทำนา 
๙. ในสมัยกรุงธนบุรี ได้พระแก้วมรกต มาจากการทำศึกคร้ังใด 
 ก. ศึกตีเชียงใหม่ครั้งท่ี ๒   ข. ศึกจำปาศักด์ิ   
 ค. ศึกเวียงจันทน์    ง. ศึกอะแซหวุ่นกี ้
๑๐. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้นำครูฝึกละครมาจากท่ีใดมาฝึกละครหลวง 
 ก. กรุงศรีอยุธยา    ข. เชียงใหม่ 
 ค. พิมาย    ง. นครศรีธรรมราช 
 



 

 

 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุร ี
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. เหตุผลที่พระเจ้าตากสินทรงเลือกเมืองจันทบุรีเป็นศูนย์กลางในการกู้เอกราชยกเว้นข้อใด 

ก. สมบูรณ์ท้ังกำลังคนและอาหาร  ข. ผู้คนมีขวัญกำลังใจดี 
ค. เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน  ง. ยังไม่ถูกพม่าโจมตี 

๒. พระเจ้าตากสินสถาปนาราชธานีขึ้นใหม่ และขนานนามราชนีนี้ว่าอยา่งไร 
 ก.  กรุงธนบุรีศรีอมรนิทร์   ข.  กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร 
  ค.  กรุงธนบุรีศรีมหาบดินทร์  ง.  กรุงธนบุรีศรีมหาดิลก 

๓. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปราบชุมนุมแรก แต่ไม่สำเร็จ คือชุมนุมใด  
 ก.  ชุมนุมเจ้าพระฝาง   ข.  ชุมนุมเจ้าพิมาย 
 ค.  ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก  ง.  ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช 

๔. ในสมัยกรุงธนบุรีได้จัดสำเภาหลวงไปค้าขายกับชาติใด 
ก. อินเดีย     ข.  จีน 
ค.  มลายู    ง.  ญี่ปุ่น 

๕. ใครคือผู้ที่สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสียชีวิต 
   ก.  พระยาอภัยภูเบศร์     ข.  พระยาสรรค์ 
 ค.  พระยามหากษัตริย์ศึก     ง.   พระยานคร 
๖. ก่อนที่เจ้าตากสินจะนำทหารตีฝ่าวงล้อมพม่า ไปตั้งตนเป็นใหญ่ที่จันทบุรีนัน้ เจ้าตากมียศคร้ังสุดท้ายเป็น
อะไร 
 ก. พระยาจักร ี    ข. พระยาวชิรปราการ 
 ค. พระยาตาก    ง. หลวงยกบัตรเมืองราชบุรี 
๗. พระยาตากเมื่อปราบดาภิเษกข้ึนเปน็พระมหากษัตริย์ มีชื่อในพระราชสุพรรณบัฏว่าอะไร 
 ก. สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔  ข. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๑ 
 ค. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ง. สมเด็จพระบรมรามาธิบดีท่ี ๑ 
๘. เม่ือพระเจ้าตากสิน ได้ต้ังกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้วทรงเกลี้ยกล่อมให้ราษฎรอพยพเข้าเมืองมากๆเพื่ออะไร 
 ก. ต้องการแรงงานในการสร้างพระราชวัง    ข. ทรงห่วงใยราษฎรว่าจะไม่ปลอดภัย 
 ค. ต้องการให้เป็นกำลังของชาติบ้านเมือง       ง. ต้องการแรงงานในการทำไร่ทำนา 
๙. ในสมัยกรุงธนบุรี ได้พระแก้วมรกต มาจากการทำศึกคร้ังใด 
 ก. ศึกตีเชียงใหม่ครั้งท่ี ๒   ข. ศึกจำปาศักด์ิ   
 ค. ศึกเวียงจันทน์    ง. ศึกอะแซหวุ่นกี ้
๑๐. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้นำครูฝึกละครมาจากท่ีใดมาฝึกละครหลวง 
 ก. กรุงศรีอยุธยา    ข. เชียงใหม่ 
 ค. พิมาย    ง. นครศรีธรรมราช 
 



 

 

 
 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     



 

 

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๓ คะแนน 



 

 

  ปฏิบัติได้  ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๔ คะแนน 
   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต 

      (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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15              
16              
17              
18              
19              
20              

 
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๖ เร่ือง ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ 
๒. จำนวน ๓ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
     ๓.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ 
     ๓.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ 
     ๓.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ 
     ๓.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
     ๓.5 เพื่อให้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์รีกับสมัยอื่นๆ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 

-แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
-เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย  
 ๕. เนื้อหา  
    ๕.1 การเมือง การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ 
    ๕.2 เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ 
    ๕.3 สังคมสมัยรัตนโกสินทร์ 
    ๕.4 วัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ  
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
-แสดงความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับประว ัต ิศาสตร ์ ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
-เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย 

๑ . สามารถอธิบายความร ู ้ เก ี ่ยวก ับการเมือง การ
ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ได้ 
2. สามารถอธิบายความรู ้ เก ี ่ยวก ับเศรษฐกิจสมัย
รัตนโกสินทร์ได้ 
3. สามารถอธ ิบายความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับส ั งคมสมั ย
รัตนโกสินทร์ได้ 
4. สามารถอธิบายความรู ้ เกี ่ยวกับว ัฒนธรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ได้ 
5.  สามารถ เปร ี ยบ เท ี ยบประว ั ต ิ ศาสตร ์ สมั ย
รัตนโกสินทร์กับสมัยอื่นๆได้ 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๑๕-๑๗/๓ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายว ิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาด
ได้ 
4. ชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย
ท่ี  6 เ ร ื ่ อ ง  ประว ั ต ิ ศาสตร ์ ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื ่อง 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ประวัติศาสตร์
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบ 
PowerPoint 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให ้น ักศ ึกษาทำแบบฝ ึกห ัด  เร ื ่อง 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 

๑.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. อินเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
ชาติไทย 
 
 
 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงาน 
- การนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 
- หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 

ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบ 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  ๖ คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   4  คะแนน 
- ใบงาน   4 คะแนน 

จิตพิสัย     6  คะแนน 
  รวม             20  คะแนน 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
 การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
9.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๙.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
 



 

 

 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๖ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑.  พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดได้รับการยกย่องว่าเป็น “เจ้าสัว”และ “บิดาการค้าไทย” 
 ก. รัชกาลท่ี ๒    ข. รัชกาลท่ี ๓ 
 ค. รัชกาลท่ี ๔    ง. รัชกาลท่ี ๖  
๒.  วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยคือวัดใด 
 ก. วัดพระแก้ว       ข. วัดสุทัศน์เทพวราราม  
 ค. วัดราชโอรสาราม   ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๓. การริเร่ิมกิจการธนาคารของไทยเป็นแห่งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือข้อใด 
 ก. บุคคลัภย์    ข. บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด 
 ค. ธนาคารไทยพาณิชย์   ง. ธนาคารออมสิน 
๔. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเม่ือใด  
 ก. ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๕         ข. ๒๔ มีนาคม ๒๔๗๔ 
 ค. ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๗๕           ง. ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕   
๕. โรงเรียนสำหรับชาวบ้านแห่งแรกของไทยคือโรงเรียนใด 
 ก.  โรงเรียนสวนกุหลาบ     ข.  โรงเรียนมหาวชิราวุฒิ 
 ค.  โรงเรียนวรนารีเฉลิม         ง.  โรงเรียนมหรรณพาราม 
๖. เหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยคร้ังยิ่งใหญ่ของนิสิตนักศึกษาเกิดขึ้นเม่ือใด  
 ก. ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๗๕    ข. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
 ค. ๑๑ กันยายน ๒๕๓๕    ง. ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  
๗. เหตุผลสำคัญที่ทำให้ไทยรักษาอธิปไตยรอดพ้นไม่ตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกมาได้เนื่องจาอะไร 
 ก. ได้รับความช่วยเหลือจากจีน   ข. ได้ความช่วยเหลือจากอเมริกา 
 ค. ชาติตะวันตกใช้ไทยเป็นรัฐกันชน  ง.  มีภูมิประเทศดีข้าศึกโจมตีลำบาก 
๘. การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด 
 ก.  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์   ข.  พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
 ค.  นายชวน หลีกภัย    ง.  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
๙. สงครามเก้าทัพ เกิดขึ้นในรัชสมัยใด และเป็นการทำสงครามกับชาติใด  
 ก.  สมัยรัชกาลท่ี ๑, พม่า     ข.  สมัยรัชกาลท่ี ๒, พม่า   
 ค.  สมัยรัชกาลท่ี ๓, เขมร            ง.  สมัยรัชกาลท่ี  ๒, มลายู  
๑๐. สนธิสัญญาเบาว์ริงส่งผลดีต่อไทยมากที่สุดในด้านใด 
 ก. การเมือง  ข. เศรษฐกิจ  ค. การปกครอง  ง.สังคมและวัฒนธรรม 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๖ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 

๑. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เก่ียวกับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
  ก. มีการแบ่งชนช้ันทางสังคม    
 ข. มีลักษณะคล้ายคลึงกับสังคมอยุธยา 
  ค. มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและการศึกษา  
 ง. มีการรับอารยธรรมแบบตะวันตกเข้ามาปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย 
๒. สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎได้จัดต้ังคณะสงฆ์นิกายใหม่ขึ้นในประเทศไทย คือนิกายใด  
  ก. นิกายธรรมยุต  ข. นิกายมหายาน ค. นิกายหินยาน  ง. นิกายเถรวาท 
๓. วีรกรรมของคุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) เกิดขึ้นในสมัยใด 
 ก. รัชกาลท่ี ๑  ข. รัชกาลท่ี ๒  ค. รัชกาลท่ี ๓  ง. รชักาลท่ี ๔  
๔. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่เสด็จต่างประเทศเป็นพระองค์แรก 
 ก. รัชกาลท่ี ๔  ข. รัชกาลท่ี ๕  ค. รัชกาลท่ี ๖  ง. รัชกาลท่ี ๗ 
๕. สาเหตุสำคัญที่ทำให้สงครามระหว่างไทยกับพม่าต้องยุติลงโดยสิ้นเชิงคืออะไร 
 ก. พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ 
 ข. พม่าเกรงกลัวบารมีพระมหากษัตริย์ไทย 
 ค. พม่าปิดประเทศเพื่อแก้ไขปัญญาชนกลุ่มน้อย 
 ง. พม่าเปล่ียนระบอบการปกครองเป็นสังคมนิยม 
๖. สนธิสัญญาเบาว์ริงส่งผลดีต่อไทยมากที่สุดในด้านใด 
 ก. การเมือง  ข. เศรษฐกิจ  ค. การปกครอง  ง.สังคมและวัฒนธรรม 
๗. การต่างประเทศของไทยสมัยสงครามเย็นไทยดำเนินนโยบายร่วมมือกับประเทศใด 
 ก. จีน  ข. เกาหลีเหนือ  ค. สหรัฐอเมริกา  ง. สหภาพโซเวียต 
๘. การที่ทางราชการกำหนดให้วันที่ ๖ เม.ย. ของทุกปีเป็นวันจักรี และหยุดราชการ ๑ วัน เนื่องมาจากเหตุผล
ในข้อใด 
 ก. เป็นวันสวรรคตของ ร.๑        ข. เป็นวันพระราชสมภพของ ร.๑ 
 ค. วันขึ้นครองราชสมบัติของ ร.๑         ง. วันสถาปนาราชวงศ์จักรีของ ร.๑ 
๙. การค้าแบบรัฐบรรณาการ เป็นการค้าระหว่างไทยกับชาติใด 
 ก. จีน  ข. ลาว   ค. พม่า   ง. โปรตุเกส 
๑๐. สมัยรัตนโกสินทร์มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวจีนทำให้ทางราชการต้อง
ควบคุมชาวจีนด้วยวิธีใด 
 ก. เกณฑ์แรงงาน                            ข. จ่ายเงินผูกปี้ 
 ค. กำหนดพื้นท่ีอยู่อาศัย                       ง. ต้ังหน่วยงานควบคุมคนจีนโดยเฉพาะ 
 
 



 

 

 
 
 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     



 

 

 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     
๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขที่ถูกต้อง 
    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๒ คะแนน 



 

 

  ปฏิบัติได้  ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๔ คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต 

      (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๗ เร่ือง พระราชกรณียกิจ 
๒. จำนวน ๑ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
     ๓.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวง 
     ๓.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์ 
     ๓.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ โครงการตามพระราชดำริ 
     ๓.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓.5 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 

-แสดงความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ รัชกาลท่ี 9   
 ๕. เนื้อหา  
    ๕.1 โครงการหลวง 
    ๕.2 โครงการส่วนพระองค์ 
    ๕.3 โครงการตามพระราชดำริ 
    ๕.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๕.๕ เกษตรทฤษฎีใหม ่ 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ  
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
-แสดงความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ รัชกาลท่ี 9   ๑. สามารถอธิบายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช

กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ได้ 
2. มีความตระหนักในความสำคัญ และธำรงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. สามารถนำแนวคิด ไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้ 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๑๘/๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายว ิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาด
ได้ 
4. ชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย
ท่ี  6 เ ร ื ่ อ ง  ประว ั ต ิ ศาสตร ์ ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื ่อง 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ประวัติศาสตร์
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบ 
PowerPoint 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให ้น ักศ ึกษาทำแบบฝ ึกห ัด  เร ื ่ อง 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  

๑.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. อินเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์
ชาติไทย 
 
 

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 
ประการ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงาน 
- การนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

  
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมินด้าน
การทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
- หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 

3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบ 
 2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   ๓  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม            10  คะแนน 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
 การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
9.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๙.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๗ พระราชกรณียกิจ 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 

๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเมื่อใด  
 ก. ๕ มีนาคม ๒๔๙๓   
 ข. ๕ เมษายน ๒๔๙๓ 
 ค. ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
 ง. ๕ มิถุนายน ๒๔๙๓ 
๒. พระมหากษัตริย์ไทยในข้อใดที่มีพระราชดำริว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน
ชาวสยาม”  
 ก. รัชกาลท่ี ๕  ข. รัชกาลท่ี ๖  ค. รัชกาลท่ี ๗  ง. รัชการท่ี ๙ 
๓. ความร่วมมือโครงการหลวงและไต้หวันนำมาสู่การพัฒนาอาชีพของชาวเขาในข้อใด 
 ก. ถ่ัวแดงหลวง  ข. พืชผักเมืองหนาว ค. ไม้เมืองหนาว  ง. ถูกทุกข้อ 
๔. โครงการหลวงต้ังโรงงานอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกที่ใด 
 ก. มหาวิทยาลัยทักษิณ               ข. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 ค. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๕. จังหวัดใดท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานข้าวต้ังธนาคารข้าวเป็นแห่งแรก 
 ก. แพร่   ข. เชียงราย  ค. เชียงใหม่  ง. แม่ฮ่องสอน 
๖. ข้อใดคือปีพุทธศักราชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โครงการ 
หลวงจดทะเบียนเปน็มูลนิธิโครงการหลวง 
 ก. พ.ศ. ๒๕๓๒  ข. พ.ศ. ๒๕๓๓  ค. พ.ศ. ๒๕๓๔  ง. พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗. พระมหากษัตริย์ไทยในข้อใดที่มีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดช 
๘. ข้อใดคือองค์ประกอบของ “เง่ือนไขความรู้” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก. ความรู้  ข. ความรอบคอบ ค. ความระมัดระวัง ง. ถูกทุกข้อ 
๙. ทฤษฎีใหม่ขั้นต้นเป็นการจัดสรรพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินโดยแบ่งพืน้ที่ตามอัตราส่วนตรงตามข้อใด 
 ก. ๔๐:๒๐:๓๐:๑๐ ข.๔๐:๔๐:๑๐:๒๐ ค.๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ง. ถูกทุกข้อ 



 

 

๑๐. ลักษณะโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาแบ่งออกเป็นก่ีประเภทตรงตามข้อใด 
 ก. ๒ ประเภท  ข. ภ ประเภท  ค. ๔ ประเภท  ง. ๕ ประเภท 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๗ พระราชกรณียกิจ 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 

๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเมื่อใด  
 ก. ๕ มีนาคม ๒๔๙๓   
 ข. ๕ เมษายน ๒๔๙๓ 
 ค. ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
 ง. ๕ มิถุนายน ๒๔๙๓ 
๒. พระมหากษัตริย์ไทยในข้อใดที่มีพระราชดำริว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน
ชาวสยาม”  
 ก. รัชกาลท่ี ๕  ข. รัชกาลท่ี ๖  ค. รัชกาลท่ี ๗  ง. รัชการท่ี ๙ 
๓. ความร่วมมือโครงการหลวงและไต้หวันนำมาสู่การพัฒนาอาชีพของชาวเขาในข้อใด 
 ก. ถ่ัวแดงหลวง  ข. พืชผักเมืองหนาว ค. ไม้เมืองหนาว  ง. ถูกทุกข้อ 
๔. โครงการหลวงต้ังโรงงานอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกที่ใด 
 ก. มหาวิทยาลัยทักษิณ               ข. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 ค. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๕. จังหวัดใดท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานข้าวต้ังธนาคารข้าวเป็นแห่งแรก 
 ก. แพร่   ข. เชียงราย  ค. เชียงใหม่  ง. แม่ฮ่องสอน 
๖. ข้อใดคือปีพุทธศักราชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โครงการ 
หลวงจดทะเบียนเปน็มูลนิธิโครงการหลวง 
 ก. พ.ศ. ๒๕๓๒  ข. พ.ศ. ๒๕๓๓  ค. พ.ศ. ๒๕๓๔  ง. พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗. พระมหากษัตริย์ไทยในข้อใดที่มีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดช 
๘. ข้อใดคือองค์ประกอบของ “เง่ือนไขความรู้” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก. ความรู้  ข. ความรอบคอบ ค. ความระมัดระวัง ง. ถูกทุกข้อ 
๙. ทฤษฎีใหม่ขั้นต้นเป็นการจัดสรรพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินโดยแบ่งพืน้ที่ตามอัตราส่วนตรงตามข้อใด 
 ก. ๔๐:๒๐:๓๐:๑๐ ข.๔๐:๔๐:๑๐:๒๐ ค.๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ง. ถูกทุกข้อ 



 

 

๑๐. ลักษณะโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาแบ่งออกเป็นก่ีประเภทตรงตามข้อใด 
 ก. ๒ ประเภท  ข. ภ ประเภท  ค. ๔ ประเภท  ง. ๕ ประเภท 
 
 
 

 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     



 

 

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 



 

 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้  ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้  ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๔ คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต 

      (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืน
ตรงเคารพธงชาติร้อง

เพลงชาติ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับ
การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติร้อง
เพลงชาติ 

1 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 
2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี  
 

1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

1 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 
2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

1 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 
2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 

ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ความเป็นจริงท่ีแสดงถึง

การยึดมั้นในความ
ถูกต้อง ยอมรับผลการ
กระทำของตนเองและ

ผู้อื่น 

เสียสละกำลังกาย 
ทรัพย์ สติปัญญาใน

การช่วยเหลือผู้อื่นและ
สังคม 

 

ควบคุมตนเองเมื่อประสบความ
ยากลำบากและไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหาย 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึง
การยึดมัน่ในความถูกต้อง ยอมรับผลการกระทำของ
ตนเองและผู้อื่น 

1 = ประพฤติตรงตามความเป็นจริงบ้าง แต่ให้ข้อมูล
ไม่ตรงตามความเป็นจริงและไม่ยอมเมื่อกระทำผิด 
2 = ประพฤติตรงตามความเป็นจริง แต่ให้ข้อมูล
คลาดเคล่ือนและไม่ยอมเมื่อกระทำผิด 
3 = ประพฤติตรงตามความเป็นจริง ให้ข้อมูลตาม
ความเป็นจริงยอมรับเมื่อกระทำผิดเสมอ 
4 = ประพฤติตรงตามความเป็นจริง ให้ข้อมูลตาม
ความเป็นจริง ยอมรับเมื่อกระทำผิดเสมอและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
  

2.2 เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
 
 

1 = เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมบางโอกาส 
2 = เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมทุกครั้งเมื่อร้องขอ 
3 = เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
4 = เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมทุกครั้งด้วยความสมัครใจและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 

1 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 
2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

รู้จักบุญคุณพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

และผู้มีพระคุณ 

เอาใจใส่ดูแล 
ช่วยเหลือภารกิจการ
งาน ปฏิบัติตนตาม

คำส่ังสอนท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 

 

ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้

มีพระคุณ 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
3.1 รู้จักบุญคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และ
ผู้มีพระคุณ 

1 = เข้าใจวิธีการแสดงความรัก เช่ืองฟังพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
2 = แสดงความรัก เช่ืองฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณเป็นบางครั้ง 
3 = แสดงความรัก เช่ืองฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกครั้ง 
4 = = แสดงความรัก เช่ืองฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกครั้งและป็บแบบอย่างท่ีดี 
 

3.2 เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติ
ตนตาคำส่ังสอนท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 
 

1 = ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงานบ้าง ปฏิบัติตนตา
คำส่ังสอนบ้าง 
2 = เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงานบ้าง 
ปฏิบัติตนตาคำส่ังสอนบ้าง 
3 = เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตน
ตาคำส่ังสอนท่ีถูกต้องและเหมาะสมทุกครั้ง 
4 = เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตน
ตาคำส่ังสอนท่ีถูกต้องและเหมาะสมทุกครั้งและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

3.3 ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณ 
 
 

1 = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณ 
2 = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณเป็นท่ียอมรับ 
3 = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียง 



 

 

4 = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียง
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 

 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

แสวงหาความรู้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

มุ่งมั่นต้ังใจเพียร
พยายามในการศึกษา

และปฏิบัติงาน 
 

แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ 
จนบรรลุผลสำเร็จ 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 1 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงเพียงอย่างเดียว 

2 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมเมื่อได้รับ
มอบหมายเท่านั้น 
3 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วย
ตนเอง 
4 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วย
ตนเองและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 

4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและ
ปฏิบัติงาน 
 
 

1 = ต้ังใจในการศึกษาและปฏิบัติงานน้อย 
2 = มุ่งมั่นต้ังใจในการศึกษาและปฏิบัติงาน 
3 = มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและ
ปฏิบัติงาน 
4 = มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

4.3 แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ จนบรรลุผลสำเร็จ 
 
 

1 = แก้ปัญหา  
2 = แก้ปัญหา และพยายามพัฒนาส่ิงใหม่ๆ 
3 = แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ ได้ 
4 = แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ ได้และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย 1 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 

2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
 
 

1 = ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
2 = ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเลือกใช้สินค้าไทย 
3 = ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้สินค้าไทย
และแสดงกิริยามารยาทไทยอย่างสม่ำเสมอ 
4 = ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้สินค้าไทย
และแสดงกิริยามารยาทไทยจนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอนั
งดงาม 
 
 
 

1 = มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย  
2 = เข้ากิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
3 = มีความรู้ ความเข้าใจและเข้ากิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
4 = ปฏิบัติตนและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 6 มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

ประพฤติตามหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม 

ปฏิบัติโดยยืดตาม
กติกา ข้อตกลง/
กฎ/ระเบียบของ

สถานศึกษา 
 

หวังดีโอบอ้อม
อารีช่วยเหลือ

ผู้อื่นตามโอกาส 
 

ให้ แบ่งปัน 
เอื้อเฟื้อ และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
6.1 ประพฤติตามหลักศีลธรรมอันดีงาม 1 = ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาท่ีนับถือ 

2 = ปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
3 = ปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมของศาสนาท่ีตนนับ
ถือด้วยความสมัครใจ 
4 = ปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมของศาสนาท่ีตนนับ
ถืออย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

6.2 ปฏิบัติโดยยืดตามกติกา ข้อตกลง /กฎ / 
ระเบียบของสถานศึกษา 
 
 
 
 

1 = เข้าใจวิธีการปฏิบัติตนตามกติกา ข้อตกลง 
กฎระเบียบของสถานศึกษา 
2 = ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตามกติกา ข้อตกลง 
กฎระเบียบของสถานศึกษาเมื่อถูกร้องขอ 
3 = ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตามกติกา ข้อตกลง 
กฎระเบียบของสถานศึกษาด้วยความสมัครใจ 
4 = ชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตามกติกา 
ข้อตกลง กฏระเบียบของสถานศึกษาจนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี 
 

6.3 หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส 
 
 
 
 

1 = หวังดี โอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถูกร้องขอ 
2 = หวังดี โอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัคร
ใจ 
3 = หวังดี ชักชวนให้ผู้อื่นมีจิตใจโอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือผู้อื่น 
4 = หวังดี ชักชวนให้ผู้อื่นมีจิตใจโอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

 
6.4 ให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่น 1 = ความเข้าใจวิธีการให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และ

ช่วยเหลือผู้อื่น 
2 = ให้ แบง่ปัน เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่นเป็น
บางครั้ง 
3 = ให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่นเป็น
ประจำ 
4 = ให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่นเป็น
ประจำจนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่ี
ถูกต้อง 

 
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 

ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมขุท่ีถูกต้อง 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1 = เข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม 
2 = เข้าร่วมกิจกรรมเม่ือถูกร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 
 
 
 

1 = รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ี 
2 = ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง 
3 = ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีและสิทธิตนเอง 
4 = ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีและเคารพสิทธิผู้อื่นและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 

1 = รู้และเข้าใจ ในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
2 =ยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3 = ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกของ
สังคมภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4 = รับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบัติตามสังคมภายใต้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

ตรงต่อเวลา ประพฤติตรงตามคำส่ัง
หรือข้อบังคับของ

สถานศึกษา 
 

เคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
8.1 ตรงต่อเวลา 1 = เข้าห้องเรียน / ส่งงานไม่ตรงเวลาทุกครั้ง 

2 = เข้าห้องเรียน / ส่งงานตรงตามเวลาท่ีกำหนด
บางครั้ง 
3 = เข้าห้องเรียน / ส่งงานตรงตามเวลาท่ีกำหนดเป็น
ส่วนใหญ่ 
4 = เข้าห้องเรียน / ส่งงานตรงตามเวลาท่ีกำหนดและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

8.2 ประพฤติตรงตามคำส่ังหรือข้อบังคับของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

1 = เข้าใจระเบียบการแต่งกาย 
2 = แต่งกายถูกระเบียบเป็นบางครั้ง 
3 = แต่งกายถูกระเบียบเป็นประจำ 
4 = แต่งกายถูกระเบียบเป็นประจำและเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี 

8.3 เคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 1 = เคารพ นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
2 = เคารพ นอบน้อมต่อผู้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ 
3 = ชักชวนให้ผู้อื่นเคารพ นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
4 = เคารพ นอบน้อมต่อผู้ใหญ่และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 

รายการประเมินที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คิดดี พูดดี ทำดี สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม
ถ่อมตนตามสถานภาพ

และกาลเทศะ 
 

รอบคอบเหมาะสมกับวัย 
สถานการณ์บทบาทของตนเอง

ตามแนวพระราชดำรัส 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
9.1 คิดดี พูดดี ทำดี 1 = พูดดี / ทำดีเมื่อถูกขอร้อง 

2 = พูดดี / ทำดีเป็นบางครั้ง 
3 = พูดดี / ทำดีด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
4 = = พูดดี / ทำดีด้วยตนเองทุกครั้งและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

9.2 สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ
และกาลเทศะ 
 
 
 
 
 

1 = สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนตามท่ีร้องขอ 
2 = สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนบางครั้ง 
3 = สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างสม่ำเสมอ 
เหมาะสมตามกาลเทศะ 
4 = สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ
เหมาะสมตามกาลเทศะอย่างสม่ำเสมอ และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

9.3 รอบคอบเหมาะสมกับวัย สถานการณ์บทบาท
ของตนเองตามแนวพระราชดำรัส 
 

1 = รอบคอบ / เหมาะสมกับวัยเมื่อถูกขอร้อง 
2 = รอบคอบ / เหมาะสมกับวัยบางครั้ง 
3 = รอบคอบ / เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำเสมอ 
4 = รอบคอบ / เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำเสมอและ
เป็นแบบอย่างท่ีดีตามแนวพระราชดำรัส 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้า
เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ี
ดี 

ใช้วัสดุถูกต้อง
พอเพียงและ

เหมาะสมกับงาน 

เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
ส่ิงของให้เกิดประโยชน์

คุ้มค่า 
 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายตามกำหนดโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่น 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียงและเหมาะสมกับงาน 1 = ใช้วัสดุถูกต้อง เหมาะสมกับงาน แต่ไม่เกิด

ประโยชน์ 
2 = ใช้วัสดุถูกต้อง เหมาะสมกับงาน และเกิด
ประโยชน์ 
3 = ใช้วัสดุถูกต้องเหมาะสมกับงาน และเกิดประโยชน์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4 = = ใช้วัสดุถูกต้องเหมาะสมกับงาน และเกิด
ประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัยพ์สิน ส่ิงของให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า 
 
 
 
 
 

1 = เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน เมื่อถูกร้องขอ 
2 = เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินด้วยความสมัครใจ 
3 = เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ อย่าง
สม่ำเสมอ  
4 = เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ อย่าง
สม่ำเสมอโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายตามกำหนด
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
 

1 = ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายเมื่อถูกขอร้อง 
2 = ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายแต่ไม่สำเร็จ
ตามท่ีกำหนดหรือปฏิบัติงานสำเร็จตามกำหนดแต่มิได้
คำนึงถึงคุณภาพของงาน 
3 = ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จตามท่ี
กำหนดอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเอง 



 

 

4 = ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จตามท่ี
กำหนดอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายตาม
สุขอนามัย 

ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

 

ไม่นำทรัพย์สินของ
ผู้อื่นเป็นของตนเอง 

 

หลีกเล่ียง
แหล่งมั่วสุม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย 1 = แต่งกายสะอาดแต่ไม่รักษาสุขอนามัย 

2 = แต่งกายสะอาด รักษาสุขอนามัย 
3 = แต่งกายสะอาด รักษาสุขภาพร่างกายตามหลัก
สุขอนามัย 
4 = แต่งกายสะอาด รักษาสุขภาพร่างกายตามหลัก
สุขอนามัยและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
 
 
 
 

1 = จัดอยู่ในกลุ่มเส่ียง เฝ้าระวัง 
2 = ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
3 = ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและใช้เวลาว่างอย่างมี
คุณค่า 
4 = ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า
และชักชวนเพื่อนให้ห่างไกลอบายมุข 
 

11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนเอง 
 
 
 
 
 

1 = ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนเอง 
2 = ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนเองและดูแล
ทรัพย์สินของผู้อื่น 
3 = ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนเองและดูแล
ทรัพย์สินของผู้อื่นและส่วนร่วม 
4 = ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนเองและดูแล
ทรัพย์สินของผู้อื่นและส่วนร่วมและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

11.4 หลีกเล่ียงแหล่งมั่วสุม 1 = จัดอยู่ในกลุ่มเส่ียง เฝ้าระวัง 
2 = หลีกเล่ียงแหล่งมั่วสุม 

      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

3 = หลีกเล่ียงแหล่งมั่วสุมและโดยใช้เวลาว่างอย่างมี
คุณค่า 
4 = หลีกเล่ียงแหล่งมั่วสุมและโดยใช้เวลาว่างอย่างมี
คุณค่าและชักชวนเพื่อนให้ห่างไกลจากแหล่งมั่วสุม 
 
 

 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

 
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

1 = บำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และส่วนรวมเมื่อถูกร้องขอ 
2 = บำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และส่วนรวมเป็นครั้งคราว 
3 = มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ 
4 = = มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอโดยไม่หวังผลประโยชน์และ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่
ผู้อื่น 
 
 
 
 

1 = เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น
เมื่อถูกร้องขอ 
2 = เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น
เป็นครั้งคราว 
3 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น
อย่างสม่ำเสมอ 
4 = เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น
ด้วยความสมัครใจและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 
 

 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืน
ตรงเคารพธงชาติร้อง

เพลงชาติ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ี
เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

 

        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                                (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 

ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ความเป็นจริงท่ีแสดงถึง

การยึดมัน่ในความ
ถูกต้อง ยอมรับผลการ
กระทำของตนเองและ

ผู้อื่น 

เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ 
สติปัญญาในการช่วยเหลือ

ผู้อื่นและสังคม 
 
 
 

ควบคุมตนเองเมื่อประสบ
ความยากลำบากและไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 
 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

 

        
        
        
        
 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                               (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
 

 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

รู้จักบุญคุณพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

และผู้มีพระคุณ 

เอาใจใส่ดูแล 
ช่วยเหลือภารกิจการ
งาน ปฏิบัติตนตาม

คำส่ังสอนท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 

ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้

มีพระคุณ 
 
 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

 

        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                               (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
 

 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

แสวงหาความรู้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

มุ่งมั่นต้ังใจเพียร
พยายามในการศึกษา

และปฏิบัติงาน 

แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ 
จนบรรลุผลสำเร็จ 

 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

 

        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                               (นางสาวทวีติยา อินทนู) 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

 

        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                               (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
 

 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 6 มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

ประพฤติตามหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม 

ปฏิบัติโดยยืดตาม
กติกา ข้อตกลง/กฎ/

ระเบียบของ
สถานศึกษา 

หวังดีโอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือผู้อื่นตาม

โอกาส 
 
 

ให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ 
และช่วยเหลือผู้อื่น 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 

 

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                                (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
 

 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่ี
ถูกต้อง 

 
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 
 
 

ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

          
          
          



 

 

        
        
        
        
        
        
 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                               (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

ตรงต่อเวลา ประพฤติตรงตามคำส่ัง
หรือข้อบังคับของ

สถานศึกษา 
 

เคารพและนอบน้อมต่อ
ผู้ใหญ่ 

 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 
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แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คิดดี พูดดี ทำดี สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม
ถ่อมตนตามสถานภาพ

และกาลเทศะ 

รอบคอบเหมาะสมกับวัย 
สถานการณ์บทบาทของตนเอง

ตามแนวพระราชดำรัส 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
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แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้า
เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ี
ดี 

ใช้วัสดุถูกต้อง
พอเพียงและ

เหมาะสมกับงาน 

เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
ส่ิงของให้เกิดประโยชน์

คุ้มค่า 
 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายตามกำหนดโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่น 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
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แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายตาม
สุขอนามัย 

ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

 

ไม่นำทรัพย์สิน
ของผู้อื่นเป็นของ

ตนเอง 

หลีกเล่ียงแหล่ง
มั่วสุม 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 
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แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

          
          

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 
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