
 

 

 

 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
วิชา ชีวิตกับสังคมไทย รหัสวิชา 30000-1501 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวทวีติยา อินทนู 

 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                     อาชวีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

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

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

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

 
 

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

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายฐิติปกรณ์ ภคุโล) 

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

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

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

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



 

 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาชีว ิตกับ
สังคมไทย รหัสวิชา 30000-1501 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีวิตกับสังคมไทย ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
จัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 8 หน่วย ประกอบด้วย สังคม
และการจัดระเบียบทางสังคม  ประวัติสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
หลักธรรมเพื่อพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม  ความเป็นพลเมืองดี   ความร่วมมือกับประเทศต่างๆในสังคมโลก หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต 

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

ทวีติยา อินทนู 
ผู้จัดทำ 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือวิชา ชีวิตกับสังคมไทย รหัสวิชา 30000-1501 จำนวน 3 หน่วยกิต 54 ชั่วโมง (3-0-3)       
2. คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติสังคมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การจัดระเบียบทางสังคม หลักธรรมาภิบาลใน
องค์กร หลักธรรมเพื่อพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม  ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลก  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต   
3. จุดประสงค์รายวิชา 

3.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
หลักธรรมในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม และความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในสังคมโลก 

3.2 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยประยุกต์ใช้ ศาสน
ธรรมในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม การใช้หลักสันติวิธีในสังคมไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
          3.3 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต 

3.4 ตระหนักในการเป็นพลเมืองดี เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1 ไสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมในการ
พัฒนางาน คนและสังคม ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลก  บนพื้นฐาน
ของศาสนธรรม 
          4.3 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการดำเนินชีวิต 
          4.4 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 

 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. สังคมและการจัดระเบียบทางสังคม 2 2.5 - - - - 6 4.5 15 2 7 
2.ประวัติสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย 2.5 2 - - - - 6 4.5 15 2 7 
3. ภูมิปัญญาไทย 2 1 - - - - 4 3 10 3 6 
4. หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 1 0.5 - - - - 2 1.5 5 4 5 
5. หลักธรรมเพื่อพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม 1 1 1 - - - 4 3 10 5 6 
6. ความเป็นพลเมืองดี 1 0.5 - - - - 2 1.5 5 4 5 
7. ความร่วมมือกับประเทศต่างๆในสังคม
โลก 

2 2.5 - - - - 6 4.5 15 2 7 

8. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดำรงชีวิต 

3 3 1.5 - - - 10 7.5 25 1 8 

สอบปลายภาค 6 7 8 9           3 
รวม 30 40 30 100  54 

พฤติกรรม 

ชื่อหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
1. สังคมและการจัดระเบียบทาง
สังคม  (7 ชม.) 

1.1 เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปและ
การจัดระเบียบทางสังคมแต่ละประเภท 
1.2 เพื่ออธิบายเกี่ยวกับหน้าท่ีและบทบาท
การขัดเกลาทางสังคม 
1.3 เพื่ออธิบายความหมายของเครื่องมือใน
การขัดเกลาและการจัดระเบียบทางสังคม 
1.4 เพื่อวิเคราะห์ความสำคัญและ
ประโยชน์ของการขัดเกลาและการจัด
ระเบียบทางสังคม 

-แสดงความรู ้เก ี ่ยวกับการขัด
เกลาและการจัดระเบียบทาง
สังคมผ่านทักษะการพูด เขียน
อธิบาย นำเสนอ วิเคราะห์ มีเจ
คต ิ ท ี ่ ด ี ต ่ อ ป ร ะ โ ย ชน ์ แ ล ะ
ความสำคัญของการขัดเกลาและ
การจัดระเบียบทางสังคม 

2. ประวัติสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย (7 ชม.) 

1.1 เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสาระสำคัญทั ่วไป
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย 
1.2 เพื่ออธิบายพัฒนาการของสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรมไทยแต่ละยุคสมัย 
1.3 เพื่อวิเคราะห์สภาพความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย 
1.4 เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
โลกในอนาคต 
1.5 เพื่อบอกประโยชน์และความสำคัญของ
ศิลปว ัฒนธรรมไทยต่อสังคมไทยตามท่ี
กำหนด  
                                                                                        

- แสดงความรู้เกี ่ยวกับประวัติ
สังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผ ่ านกระบวนการฝ ึ กท ั กษะ
อภิปราย เขียนอธิบาย วิเคราะห์
สถานการณ์การเปลี ่ยนแปลง
ของสังคมและวัฒนธรรมไทยมี
เจตคติที่ดี  ต่อสังคมและคุณค่า
ของ ศิลปว ัฒนธรรมไทยโดย
แสดงออกถ ึ งการ  อน ุ ร ั กษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

3. ภูมิปัญญาไทย (6 ชม.) 1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
ภูมิปัญญาไทย 
1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภูมิ
ปัญญาไทย 
1.3 เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับความสำคัญ
ของภูมิปัญญาไทย 
1.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้
ทรงปัญญาไทย                                               
1.5 เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับประเภทของ
ภูมิปัญญาไทย 
1.6 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสาขาภูมิปัญญา
ไทย 

-แสดงความรู้เกี ่ยวกับหลักภูมิ
ปัญญาไทย เสนอแนวทางการ
พัฒนาและปฏิบัติอนุรักษ์  ภูมิ
ปัญญาไทยผ่านทักษะการปฏิบัติ
โดยการบอก เข ี ยนอธ ิบาย 
นำเสนออภิปราย และแสดงเจต
คติเช ิงบวกต่อประโยชน์และ
ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย 



 

 

4. หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
(5 ชม.) 

1.1 เพื่ออธิบายหลักการ ความหมาย และ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล   
1.2 เพื่ออธิบายวิธีการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปประยุกต์กับองค์กรภาครัฐ เอกชนและ
ภาคประชาสังคม     
1.3 เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำเร็จของ
องค์กรโดยใช้หลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
1 .4  เพ ื ่ อ ว ิ เคราะห ์ความสำค ัญและ
ประโยชน์ของหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชา
สังคม      

-แสดงความรู้เกี ่ยวกับหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารองค์กร
ผ ่ า น ท ั ก ษ ะ ก า ร บ อ ก                         
เข ียนอธิบาย เสนอความเห็น 
อภิปรายและแสดงความภูมิใจใน
ประโยชน์และความสำคัญของ                               
หลักธรรมาภิบาล 

5. หลักธรรมเพื่อพัฒนางานพัฒนา
คนและสังคม ( 6 ชม.)   

1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับหลักธรรมใน
การพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม  
1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ
หลักธรรมเพื ่อพัฒนางานพัฒนาคนและ
สังคม 
1.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
หลักธรรมเพื ่อพัฒนางานพัฒนาคนและ
สังคม 
1.4 เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมมาใช้ใน
การพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม 

 -แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม
เพื ่อการพัฒนางาน พัฒนาคน
และสังคม ผ่านทักษะการบอก  
เข ียนอธิบาย เสนอความเห็น
ว ิ เ ค ร าะห ์ แ ละแ สดง ค ว าม
ภาคภ ูม ิ ใจในประโยชน ์และ
ความสำคัญของหลักธรรมเพื่อ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

6. ความเป็นพลเมืองดี (5 ชม.) 1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
พล เมืองดี 
1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับความสำคัญ
ของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
1.3 เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับลักษณะของ
พลเมืองดี 
1.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี                                                
1.5 เพื ่อให้มีความรู ้เกี ่ยวกับคุณธรรม-
จริยธรรมการเป็นพลเมืองดี                                               
1.6 เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมนำความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน  8  
ประการ 
1.7 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
เกี่ยวกับตนเป็นพลเมืองดี 

-แสดงความรู้เกี่ยวกับความเป็น
พลเมืองดี ผ่านทักษะการพูด 
เขียนอธิบาย นำเสนอ วิเคราะห์ 
วิจารณ์               มีเจตคติที่ดี
ต่อคุณค่าของการเป็นพลเมืองดี
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของ
พลเมืองดี  
 



 

 

7. ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ
ในสังคมโลก (7 ชม.) 

1.1 เพ ื ่ออธ ิบายเก ี ่ยวกับความร ่วมมือ
ระหว่างไทยกับอาเซียนด้านการเมืองและ
ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
ความร่วมมือเฉพาะด้าน 
1.2 เพื่ออธิบายความร่วมมือระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการเมืองและ 
ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการ
พัฒนาสังคม 
1.3  เพื่ออธิบายความร่วมมือ ระหว่างไทย
กับกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ด้านการเมือง
และความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้าน
การพัฒนาสังคม   
1.4 เพ ื ่ออธ ิบายเก ี ่ยวกับความร ่วมมือ 
ระหว่างไทยกับองค์กรระดับสังคมโลกด้าน
ต่างๆ 

-แสดงความร ู ้ เก ี ่ยวก ับความ
ร ่วมม ือของประเทศไทยกับ
ประเทศต ่าง ๆ ในส ังคมโลก 
ได้แก่ ความร่วมมือไทย-อาเซียน 
ไทย-ประเทศเพื ่อนบ้าน ไทย-
กลุ่มประเทศอาเซียน + 3   และ
ไทย-องค ์กรระด ับโลก ผ ่าน
ทักษะการบอก เขียนอธิบาย 
เสนอความเห็น อภิปรายและ
แสดงความภาคภูมิใจ วิเคราะห์
ประโยชน์และความสำคัญของ
ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ 
ในสังคมโลก 

8. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดำรงชีวิต (8 ชม.) 

1.1 เพื่ออธิบายความหมาย/หลักการของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามท่ีกำหนด 
1 .2  เพ ื ่ อบอกองค ์ประกอบของการ
ดำรงช ีว ิตตามหล ักปร ัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.3 เพื่อวิเคราะห์หลักการประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต 
1.4  เพ ื ่ อว ิ เคราะห ์หล ักการประย ุกต์
หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่เพื ่อความ
พอเพียง 
1.5 เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของ
การปฏ ิบ ัต ิตามหลักปร ัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม่     

-แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 7. เกณฑ์การตัดสินผล  
    7.1 การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

 

หน่วยที่ 
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 

รวม 
ร้อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม 
1 4.5 6 4.5 15 9 
2 4.5 6 4.5 15 9 
3 3 4 3 10 6 
4 1.5 2 1.5 5 3 
5 3 4 3 10 6 
6 1.5 2 1.5 5 3 
7 4.5 6 4.5 15 9 
8 7.5 10 7.5 25 15 

รวม 30 40 30  100 50 
 การวัดผล (1-0-1) 

  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  20 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   40 คะแนน  
 รวม 60 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    10 คะแนน  
 รวม 10 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    60:40 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   20 คะแนน  
     2) ใบงาน    10 คะแนน  
     3) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  30 คะแนน  
       รวม   60 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   40 คะแนน  
       รวม   40 คะแนน   
 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 



 

 

 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 8.3 ใบงาน 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการทางประวัติศาสตร์  จำนวน 7 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป     

1.1.1 เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปและการจัดระเบียบทางสังคมแต่ละประเภท 
1.1.2 เพื่ออธิบายเกี่ยวกับหน้าท่ีและบทบาทการขัดเกลาทางสังคม 
1.1.3 เพื่ออธิบายความหมายของเครื่องมือในการขัดเกลาและการจัดระเบียบทางสังคม 
1.1.4 เพื่อวิเคราะห์ความสำคัญและประโยชน์ของการขัดเกลาและการจัดระเบียบทางสังคม 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการขัดเกลาและการจัดระเบียบทางสังคมผ่านทักษะการพูด เขียนอธิบาย  
นำเสนอ วิเคราะห์  

2.2 มีเจคติท่ีดีต่อประโยชน์และความสำคัญของการขัดเกลาและการจัดระเบียบทางสังคม 
3. เนื้อหา 

3.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม 
3.2 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม 
3.3 ประโยชน์และความสำคัญของการขัดเกลาและการจัดระเบียบทางสังคม 

     4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
คร้ังที/่  
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1-7/7 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาด
ได้ 
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 
1 สังคมและการจัดระเบีบทางสังคม 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
สังคมและการจัดระเบียบทางสังคม 

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. หนังสือเรียน
ชีวิตกับสังคมไทย 
7. ระบบ LMS  
 
 
 
 
 
 

- 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 

  



 

 

2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง สังคมและการจัด
ระเบียบทางสังคม ประกอบ  PowerPoint 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมการสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ(APPLICATION) 
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง สังคม
และการจัดระเบียบทางสังคม โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาในเรื่อง
ของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผล  
        5.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- ผลงาน   6 คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม    15  คะแนน    

5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
 



 

 

6. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 8.3 ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. ใบบนัทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................... 
..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 สังคมและการจัดระเบียบทางสังคม  
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ข้อใดแสดงความหมายของบรรทัดฐานทางสังคม  ได้ชัดเจนท่ีสุด 
    ก. การทำบุญตักบาตร   ข. รดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 
    ค. แบบเรียนวิชาหน้าท่ีพลเมือง  ง. นิทานชาดก 
๒. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคม 
    ก. ฐานะทางสังคม   ข. สถานภาพทางสังคม 
    ค. ช่วงชั้นสังคม   ง. บรรทัดฐานทางสังคม 
๓. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดระเบียบทางสังคม 
    ก. มีหลายอาชีพรวมกัน  ข. มีการติดต่อกับสังคมอื่น 
    ค. สมาชิกในสังคมต้องดำรงชีวิตร่วมกัน ง. สมาชิกในสังคมต้องดำรงชีวิตร่วมกัน 
๔. วิถีชาวบ้านคือการกระทำตามข้อใด 
    ก. สมศรีใส่ชุดดำไปงานศพ  ข. สมทรงเป็นลูกกตัญญู 
    ค. สมศักด์ิเคารพกฏจราจร  ง. สมหมายได้รับมรดก 
๕. การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันนั้น แสดงถึงลักษณะมนุษย์ในข้อใด 
    ก. มนุษย์มีวัฒนธรรม   ข. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
    ค. มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ  ง. มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกัน 
๖. ติยาพรใส่ชุดดำไปงานศพ  แสดงว่าติยาพรปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคมข้อใด 
    ก. จารีต    ข. กฎหมาย 
    ค. ข้อบังคับหมู่บ้าน   ง. วิถีชาวบ้าน 
๗. ปรีชามีลูก  3  คน  ทุก ๆ วัน ส่งลูกไปโรงเรียน  ส่งภรรยาไปทำงานเป็นพยาบาล  ก่อนไปสอนหนังสือ   
    ปรีชามีสถานภาพไม่เกี่ยวข้องข้อใด 
    ก. พ่อ    ข. คร ู
    ค. อาจารย์    ง. นักศึกษา 
๘. บรรทัดฐานทำให้สังคมเกิดประโยชน์อย่างไร 
    ก. สังคมก้าวหน้าเทคโนโลยี  ข. สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    ค. สังคมมีคุณภาพชีวิต   ง. สังคมเป็นประชาธิปไตย 
๙. ข้อความดังกล่าว  คือบ้าน ซึ่งประกอบด้วยพื้น  เสา ฝาผนัง หลังคา สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องใด 
    ก. โครงสร้างสังคม   ข. บรรทัดฐานทางสังคม 
    ค. องค์ประกอบของสังคม  ง. การจัดระเบียบทางสังคม 
๑๐. บรรทัดฐานทางสังคมในข้อใด  ได้กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน 
    ก. จารีต    ข. กฎหมาย 
    ค. วิถีประชา    ง. วิถีชาวบ้าน 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 สังคมและการจัดระเบียบทางสังคม 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ข้อใดแสดงความหมายของบรรทัดฐานทางสังคม  ได้ชัดเจนท่ีสุด 
    ก. การทำบุญตักบาตร   ข. รดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 
    ค. แบบเรียนวิชาหน้าท่ีพลเมือง  ง. นิทานชาดก 
๒. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคม 
    ก. ฐานะทางสังคม   ข. สถานภาพทางสังคม 
    ค. ช่วงชั้นสังคม   ง. บรรทัดฐานทางสังคม 
๓. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดระเบียบทางสังคม 
    ก. มีหลายอาชีพรวมกัน  ข. มีการติดต่อกับสังคมอื่น 
    ค. สมาชิกในสังคมต้องดำรงชีวิตร่วมกัน ง. สมาชิกในสังคมต้องดำรงชีวิตร่วมกัน 
๔. วิถีชาวบ้านคือการกระทำตามข้อใด 
    ก. สมศรีใส่ชุดดำไปงานศพ  ข. สมทรงเป็นลูกกตัญญู 
    ค. สมศักด์ิเคารพกฏจราจร  ง. สมหมายได้รับมรดก 
๕. การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันนั้น แสดงถึงลักษณะมนุษย์ในข้อใด 
    ก. มนุษย์มีวัฒนธรรม   ข. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
    ค. มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ  ง. มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกัน 
๖. ติยาพรใส่ชุดดำไปงานศพ  แสดงว่าติยาพรปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคมข้อใด 
    ก. จารีต    ข. กฎหมาย 
    ค. ข้อบังคับหมู่บ้าน   ง. วิถีชาวบ้าน 
๗. ปรีชามีลูก  3  คน  ทุก ๆ วัน ส่งลูกไปโรงเรียน  ส่งภรรยาไปทำงานเป็นพยาบาล  ก่อนไปสอนหนังสือ   
    ปรีชามีสถานภาพไม่เกี่ยวข้องข้อใด 
    ก. พ่อ    ข. คร ู
    ค. อาจารย์    ง. นักศึกษา 
๘. บรรทัดฐานทำให้สังคมเกิดประโยชน์อย่างไร 
    ก. สังคมก้าวหน้าเทคโนโลยี  ข. สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    ค. สังคมมีคุณภาพชีวิต   ง. สังคมเป็นประชาธิปไตย 
๙. ข้อความดังกล่าว  คือบ้าน ซึ่งประกอบด้วยพื้น  เสา ฝาผนัง หลังคา สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องใด 
    ก. โครงสร้างสังคม   ข. บรรทัดฐานทางสังคม 
    ค. องค์ประกอบของสังคม  ง. การจัดระเบียบทางสังคม 
๑๐. บรรทัดฐานทางสังคมในข้อใด  ได้กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน 
    ก. จารีต    ข. กฎหมาย 
    ค. วิถีประชา    ง. วิถีชาวบ้าน 

  
 
 
 
 
 



 

 

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.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการทางประวัติศาสตร์  จำนวน 7 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป  
1.1.1 เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสาระสำคัญท่ัวไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย 
1.1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของศิลปวัฒนธรรมไทย 
1.1.3 เพื่อวิเคราะห์สภาพความเปล่ียนแปลงทางสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย 
1.1.4 เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลกในอนาคต 
1.1.5 เพื่อบอกประโยชน์และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยต่อสังคมไทยตามท่ีกำหนด 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านกระบวนการฝึกทักษะอภิปราย 
เขียนอธิบาย  

2.2 วิเคราะห์สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยมีเจตคติท่ีดี  ต่อสังคมและ
คุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยแสดงออกถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. เนื้อหา 

     3.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.2 พัฒนาการของสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.3 เปล่ียนแปลงทางสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.4 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลกในปัจจุบัน 
3.5 แนวทางการอนุรักษ์วิถีชีวิตสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.6 ประโยชน์และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยต่อสังคมไทย                  

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

8-14/7 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาด
ได้ 
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 
2 เรื่อง ประวัติสังคมและศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 

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

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงาน 
- การนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

  
  
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมินด้าน
การทำงาน 
 

 



 

 

1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
สังคมและการจัดระเบียนทางสังคม 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ประวัติสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประกอบ  
PowerPoint 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง ประวัติ
สังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาในเรื่อง
ของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

5. เกณฑ์การตัดสินผล  
   5.1  การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- ผลงาน   6  คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม    15 คะแนน    

5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 



 

 

 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
 
6. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 8.3 ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

7. ใบบนัทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 
 
 

 



 

 

                          แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๒ ประวัติสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
๑.  
              
 
 
 
    จากภาพเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นศิลปวัฒนธรรมภาคใด 
    ก. ภาคเหนือ    ข. ภาคกลาง 
    ค. ภาคอีสาน    ง. ภาคใต้ 
๒. ข้อใดท่ีแสดงถึงความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์ 
    ก. มีความสุข    ข. มีท่ีอยู่อาศัย 
    ค. ต้องการอาหาร   ง. มีวัฒนธรรม 
๓. บ่อเกิดของศิลปวัฒนธรรมไทยได้แก่อะไร 
    ก. ศาสนา    ข. สภาพแวดล้อม 
    ค. อาชีพเกษตรกรรม   ง. ค่านิยม 
๔. ข้อใดอธิบายความหมายของวัฒนธรรมได้ชัดเจนท่ีสุด 
    ก. วิถีทางในการดำเนินชีวิต  ข. ส่ิงท่ีทุกคนยอมรับ 
    ค. ประเพณีท่ีดีงามของมนุษย์  ง. ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
๕. การรำมโนราให้ข้อคิดเตือนใจศิลปวัฒนธรรมด้านใด 
    ก. ความรัก    ข. ความซื่อสัตย์ 
    ค. ความกตัญญูคุณต่อครู  ง. ความพยายามเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ 
๖. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์งานศิลปะท้องถิ่นในแต่ละภาค 
    ก. สนับสนุนงานศิลปะท้องถิ่น  ข. เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม 
    ค. เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก  ง. เข้าร่วมกิจกรรมวันวาเลนไทน ์
๗. โครงสร้างของวัฒนธรรมไทยมีลักษณะดังนี้ 
    ก. เป็นศิลปวัฒนธรรมเพื่อศาสนาและพิธีกรรม 
    ข. เป็นศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ผสมผสานชนหลายชาติ  
        หล่อหลอมให้เกิดเป็นไทย 
    ค. เป็นศิลปวัฒนธรรมท่ีซับซ้อนของสังคมเป็นผู้ประดิษฐ์ดัดแปลงมาจากศิลปะ 
    ง. ศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมคือวัดและวัง 

๘.  
 
 
 
    จากภาพเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นศิลปวัฒนธรรมภาคใด 
    ก. ภาคเหนือ    ข. ภาคกลาง 
    ค. ภาคอีสาน    ง. ภาคใต้ 
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๙. การท่ีมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับลักษณะมนุษย์ในข้อใด 
    ก. มนุษย์กับวัฒนธรรม   ข. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
    ค. มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ  ง. มนุษย์ต้องพึง่พาอาศัยกัน 
๑๐. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  (สากล)  ต่อวัฒนธรรมไทยปัจจุบันได้แก่อะไร 
    ก. การศึกษา    ข. การเมืองการปกครอง 
    ค. เศรษฐกิจ        ง. สังคมและวิถีชีวิต 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๒ ประวัติสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
๑.  
              
 
 
 
    จากภาพเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นศิลปวัฒนธรรมภาคใด 
    ก. ภาคเหนือ    ข. ภาคกลาง 
    ค. ภาคอีสาน    ง. ภาคใต้ 
๒. ข้อใดท่ีแสดงถึงความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์ 
    ก. มีความสุข    ข. มีท่ีอยู่อาศัย 
    ค. ต้องการอาหาร   ง. มีวัฒนธรรม 
๓. บ่อเกิดของศิลปวัฒนธรรมไทยได้แก่อะไร 
    ก. ศาสนา    ข. สภาพแวดล้อม 
    ค. อาชีพเกษตรกรรม   ง. ค่านิยม 
๔. ข้อใดอธิบายความหมายของวัฒนธรรมได้ชัดเจนท่ีสุด 
    ก. วิถีทางในการดำเนินชีวิต  ข. ส่ิงท่ีทุกคนยอมรับ 
    ค. ประเพณีท่ีดีงามของมนุษย์  ง. ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
๕. การรำมโนราให้ข้อคิดเตือนใจศิลปวัฒนธรรมด้านใด 
    ก. ความรัก    ข. ความซื่อสัตย์ 
    ค. ความกตัญญูคุณต่อครู  ง. ความพยายามเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ 
๖. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์งานศิลปะท้องถิ่นในแต่ละภาค 
    ก. สนับสนุนงานศิลปะท้องถิ่น  ข. เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม 
    ค. เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก  ง. เข้าร่วมกิจกรรมวันวาเลนไทน ์
๗. โครงสร้างของวัฒนธรรมไทยมีลักษณะดังนี้ 
    ก. เป็นศิลปวัฒนธรรมเพื่อศาสนาและพิธีกรรม 
    ข. เป็นศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ผสมผสานชนหลายชาติ  
        หล่อหลอมให้เกิดเป็นไทย 
    ค. เป็นศิลปวัฒนธรรมท่ีซับซ้อนของสังคมเป็นผู้ประดิษฐ์ดัดแปลงมาจากศิลปะ 
    ง. ศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมคือวัดและวัง 

๘.  
 
 
 
    จากภาพเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นศิลปวัฒนธรรมภาคใด 
    ก. ภาคเหนือ    ข. ภาคกลาง 
    ค. ภาคอีสาน    ง. ภาคใต้ 
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๙. การท่ีมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับลักษณะมนุษย์ในข้อใด 
    ก. มนุษย์กับวัฒนธรรม   ข. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
    ค. มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ  ง. มนุษย์ต้องพึง่พาอาศัยกัน 
๑๐. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  (สากล)  ต่อวัฒนธรรมไทยปัจจุบันได้แก่อะไร 
    ก. การศึกษา    ข. การเมืองการปกครอง 
    ค. เศรษฐกิจ        ง. สังคมและวิถีชีวิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 เร่ือง ภูมิปัญญาไทย จำนวน 6 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของภูมิปัญญาไทย 
1.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภูมิปัญญาไทย 
1.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของภูมิปัญญาไทย 
1.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ทรงปัญญาไทย                                               
1.5 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของภูมิปัญญาไทย 
1.6 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสาขาภูมิปัญญาไทย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักภูมิปัญญาไทย เสนอแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติอนุรักษ์  ภูมิปัญญา

ไทยผ่านทักษะการปฏิบัติโดยการบอก เขียนอธิบาย นำเสนออภิปราย  
2.2 แสดงเจตคติเชิงบวกต่อประโยชน์และความสำคัญของภูมิปัญญาไทย 

3. เนื้อหา  
3.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
3.2 ประเภทของภูมิปัญญาไทย 
3.3 การส่งเสริมพัฒนาสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
3.4 แหล่งการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
3.5 ความสำคัญและประโยชน์ของภูมิปัญญาไทย  

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

15-21-7 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาด
ได้ 
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 
๓ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
ภูมิปัญญาไทย 

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

 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-  แ บ บ ทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงาน 
 

  
  
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 



 

 

2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
ประกอบ  PowerPoint 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง ภูมิ
ปัญญาไทย โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผล  
   5.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- ผลงาน   4  คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    10  คะแนน    
 

5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 



 

 

 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
 
6. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 8.3 ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

7. ใบบนัทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 
 
 

 



 

 

                   แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๓ ภูมิปัญญาไทย 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. การสร้างบ้านเรือนไทยแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันมีสาเหตุมาจากข้อใดมากท่ีสุด 
    ก. ค่านิยม    ข. ภูมิประเทศ 
    ค. ฐานะทางเศรษฐกิจ   ง. ความเช่ือทางศาสนา 
๒. สถาบันใดมีบทบาทในการปลูกฝังภูมิปัญญาน้อยท่ีสุด  
    ก. สถาบันครอบครัว   ข. สถาบันการศึกษา 
    ค. สถาบันศาสนา   ง. สถาบันศาล 
๓. หากนายนพพรต้องการซื้อไข่เค็มมีช่ือเสียงควรไปจังหวัดใด 
    ก. สงขลา    ข. สุราษฏร์ธานี 
    ค. นครศรีธรรมชาติ   ง. ภูเก็ต 
๔. ข้อใดแสดงให้เห็นภูมิปัญญาคนไทยในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ 
    ก. การหุงต้ม    ข. การสร้างบ้านเรือนไทย 
    ค. การใช้สมุนไพรรักษาโรค  ง. การประดิษฐ์เครื่องมือดักสัตว์ 
๕. การประดิษฐ์บั้งไฟพญานาคเป็นภูมิปัญญาภาคใด 
    ก. ภาคใต้    ข. ภาคกลาง 
    ค. ภาคเหนือ    ง. ภาคอีสาน 
๖. การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางอ้อมคืออะไร 
    ก. การเรียนในห้องเรียน  ข. การอ่านตำรา 
    ค. การปฏิบัติตามบรรพบุรุษ  ง. การเล่านิทาน 
๗. ความรู้ท่ีคนพื้นเมืองใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนตนเองโดยการสืบทอดกันมาจาก 
   อดีตสู่ปัจจุบันคือข้อใด 
    ก. ภูมิปัญญาชาติ   ข. ภูมิปัญญาสากล 
    ค. ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ง. ภูมิปัญญาผสม 
๘. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท่ีเหมาะสมควรทำอย่างไร 
    ก. สอบถามจากผู้รู้   ข. นำไปปฏิบัติ 
    ค. เผยแพร่ผู้ท่ีสนใจ   ง. การจัดต้ังศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙. เหตุใดคนภาคกลางจึงสร้างบ้านยกพื้นสูง 
    ก. ท่ีราบลุ่มป้องกันน้ำท่วม  ข. บ้านคนมากป้องกันขโมย 
    ค. ตึกสูงป้องกันแผ่นดินไหว      ง. ชุมชนแออัดป้องกันไฟไหม ้
๑๐. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ก. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ข. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ค. รูปแบบการปกครอง  ง. ศาสนา 
 
 
 
 
 



 

 

                   แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๓ ภูมิปัญญาไทย 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. การสร้างบ้านเรือนไทยแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันมีสาเหตุมาจากข้อใดมากท่ีสุด 
    ก. ค่านิยม    ข. ภูมิประเทศ 
    ค. ฐานะทางเศรษฐกิจ   ง. ความเช่ือทางศาสนา 
๒. สถาบันใดมีบทบาทในการปลูกฝังภูมิปัญญาน้อยท่ีสุด  
    ก. สถาบันครอบครัว   ข. สถาบันการศึกษา 
    ค. สถาบันศาสนา   ง. สถาบันศาล 
๓. หากนายนพพรต้องการซื้อไข่เค็มมีช่ือเสียงควรไปจังหวัดใด 
    ก. สงขลา    ข. สุราษฏร์ธานี 
    ค. นครศรีธรรมชาติ   ง. ภูเก็ต 
๔. ข้อใดแสดงให้เห็นภูมิปัญญาคนไทยในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ 
    ก. การหุงต้ม    ข. การสร้างบ้านเรือนไทย 
    ค. การใช้สมุนไพรรักษาโรค  ง. การประดิษฐ์เครื่องมือดักสัตว์ 
๕. การประดิษฐ์บั้งไฟพญานาคเป็นภูมิปัญญาภาคใด 
    ก. ภาคใต้    ข. ภาคกลาง 
    ค. ภาคเหนือ    ง. ภาคอีสาน 
๖. การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางอ้อมคืออะไร 
    ก. การเรียนในห้องเรียน  ข. การอ่านตำรา 
    ค. การปฏิบัติตามบรรพบุรุษ  ง. การเล่านิทาน 
๗. ความรู้ท่ีคนพื้นเมืองใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนตนเองโดยการสืบทอดกันมาจาก 
   อดีตสู่ปัจจุบันคือข้อใด 
    ก. ภูมิปัญญาชาติ   ข. ภูมิปัญญาสากล 
    ค. ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ง. ภูมิปัญญาผสม 
๘. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท่ีเหมาะสมควรทำอย่างไร 
    ก. สอบถามจากผู้รู้   ข. นำไปปฏิบัติ 
    ค. เผยแพร่ผู้ท่ีสนใจ   ง. การจัดต้ังศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙. เหตุใดคนภาคกลางจึงสร้างบ้านยกพื้นสูง 
    ก. ท่ีราบลุ่มป้องกันน้ำท่วม  ข. บ้านคนมากป้องกันขโมย 
    ค. ตึกสูงป้องกันแผ่นดินไหว      ง. ชุมชนแออัดป้องกันไฟไหม ้
๑๐. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ก. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ข. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ค. รูปแบบการปกครอง  ง. ศาสนา 
 
 

 
 

 



 

 

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.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 4 เร่ือง หลักธรรมภิบาลในองค์กร จำนวน 5 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 เพื่ออธิบายหลักการ ความหมาย และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล   
1.2 เพื่ออธิบายวิธีการนำหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์กับองค์กรภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม     
1.3 เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำเร็จขององค์กรโดยใช้หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1.4 เพื่อวิเคราะห์ความสำคัญและประโยชน์ของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ เอกชนและภาค
ประชาสังคม    
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรผ่านทักษะการบอก เขียนอธิบาย เสนอ

ความเห็น อภิปรายและแสดงความภูมิใจในประโยชน์และความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล 
3. เนื้อหา 
3.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
3.2 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารองค์กร 

    3.3 เครื่องมือสนับสนุนให้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๒๒-๒๗/๖ 
  

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาด
ได้ 
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 
4 เรื่อง หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล
ในองค์กร 
ประกอบ  PowerPoint 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง หลัก
ธรรมาภิบาลในองค์กร โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

๑.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. อินเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือเรียน
ชีวิตกับ
สังคมไทย 
๗. ระบบ LMS 
 

  
 

- 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 
  

 



 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผล  
   5.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  1.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   1  คะแนน 

- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     1.5  คะแนน 
  รวม    5  คะแนน    

5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
 
6. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 8.3 ใบงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

7. ใบบนัทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๔ หลักธรรมาภิบาล  
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. การตรากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ  และกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม                     
    คือหลักธรรมาภิบาลใด 
    ก. หลักคุณธรรม   ข. หลักโปร่งใส 
    ค. หลักนิติธรรม   ง. หลักความรับผิดชอบ 
๒. ความสัมพันธ์  ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด 
    ก. เป็นเรื่องเดียวกัน   ข. เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกัน 
    ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล ง. เป็นเรื่องท่ีอยู่ในจิตใจของบุคคล 
๓. การยึดถือและเช่ือมั่น  ในความถูกต้องดีงาม  คือ หลักธรรมาภิบาลข้อใด 
    ก. หลักความโปร่งใส   ข. หลักคุณธรรม 
    ค. หลักความคุ้มค่า   ง. หลักความมีส่วนร่วม 
๔. การทำให้สังคมไทย เป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา  และสามารถตรวจสอบความ 
   ถูกต้องได้  คือหลักธรรมาภิบาลใด 
    ก. หลักความโปร่งใส   ข. หลักความคุ้มค่า 
    ค. หลักความมีส่วนร่วม  ง. หลักประสิทธิผล 
๕. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารจัดการท่ีดี 
    ก. นิติธรรม    ข. คุณธรรม 
    ค. จริยธรรม    ง. ความโปร่งใส 
๖. หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญท่ีสุด 
    ก. นิติธรรม    ข. คุณธรรม 
    ค. ความโปร่งใส   ง. ความคุ้มค่า 
๗. “หลักธรรมาภิบาล”  มีช่ือเรียกว่าอะไร 
    ก. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี      ข. หลักธรรมรัฐ 
    ค. บรรษัทภิบาล                   ง. หลักบริหารรัฐ 
๘. หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญน้อยท่ีสุด 
    ก. นิติธรรม    ข. คุณธรรม 
    ค. ความรับผิดชอบ   ง. ความคุ้มค่า 
๙. จริยธรรมตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด 
    ก. ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ข. คำส่ังสอน 
    ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา  ง. ไม่มีข้อถูก 
๑๐. หลักธรรมาภิบาลท่ีดีมีกี่ประการ 
    ก. 2 ประการ      ข. 4  ประการ            ค. 6  ประการ            ง. 8 ประการ 
 
 
 
 
 



 

 

     แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๔ หลักธรรมาภิบาล 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. การตรากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ  และกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม                     
    คือหลักธรรมาภิบาลใด 
    ก. หลักคุณธรรม   ข. หลักโปร่งใส 
    ค. หลักนิติธรรม   ง. หลักความรับผิดชอบ 
๒. ความสัมพันธ์  ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด 
    ก. เป็นเรื่องเดียวกัน   ข. เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกัน 
    ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล ง. เป็นเรื่องท่ีอยู่ในจิตใจของบุคคล 
๓. การยึดถือและเช่ือมั่น  ในความถูกต้องดีงาม  คือ หลักธรรมาภิบาลข้อใด 
    ก. หลักความโปร่งใส   ข. หลักคุณธรรม 
    ค. หลักความคุ้มค่า   ง. หลักความมีส่วนร่วม 
๔. การทำให้สังคมไทย เป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา  และสามารถตรวจสอบความ 
   ถูกต้องได้  คือหลักธรรมาภิบาลใด 
    ก. หลักความโปร่งใส   ข. หลักความคุ้มค่า 
    ค. หลักความมีส่วนร่วม  ง. หลักประสิทธิผล 
๕. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารจัดการท่ีดี 
    ก. นิติธรรม    ข. คุณธรรม 
    ค. จริยธรรม    ง. ความโปร่งใส 
๖. หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญท่ีสุด 
    ก. นิติธรรม    ข. คุณธรรม 
    ค. ความโปร่งใส   ง. ความคุ้มค่า 
๗. “หลักธรรมาภิบาล”  มีช่ือเรียกว่าอะไร 
    ก. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี      ข. หลักธรรมรัฐ 
    ค. บรรษัทภิบาล                   ง. หลักบริหารรัฐ 
๘. หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญน้อยท่ีสุด 
    ก. นิติธรรม    ข. คุณธรรม 
    ค. ความรับผิดชอบ   ง. ความคุ้มค่า 
๙. จริยธรรมตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด 
    ก. ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ข. คำส่ังสอน 
    ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา  ง. ไม่มีข้อถูก 
๑๐. หลักธรรมาภิบาลท่ีดีมีกี่ประการ 
    ก. 2 ประการ      ข. 4  ประการ            ค. 6  ประการ            ง. 8 ประการ 
 
 
 
 

 



 

 

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.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๕ เร่ือง หลักธรรมเพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคมและสังคม จำนวน ๖ ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 อธิบายเกี่ยวกับความหมายขอบข่ายของหลักธรรมเพื่อการพัฒนาได้   
1.2 อธิบายเกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อการพัฒนางานในแต่ละหมวดได้  
1.3 อธิบายเกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคนในแต่ละหมวดได้  
1.4 อธิบายเกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมแต่หมวดได้  
1.5 สามารถวิเคราะห์ประโยชน์ คุณค่าของหลักธรรมเพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคมได้ประชา

สังคม    
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม ผ่านทักษะการบอก เขียน

อธิบาย เสนอความเห็นวิเคราะห์ 
2.2 แสดงความภาคภูมิใจในประโยชน์และความสำคัญของหลักธรรมเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ 
3. เนื้อหา 
3.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักธรรม 
3.2 หลักธรรมเพื่อการพัฒนางาน 
3.3 หลักธรรมเพื่อการพัฒนาคน พัฒนาตนเอง       
3.4 ประโยชน์ของหลักธรรมเพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม  
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๒๘-๓๓/๖ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาดได้ 
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 5 
เรื่อง หลักธรรมเพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคม
และสังคม 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
หลักธรรมเพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคมและ
สังคม 

๑. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. 
อินเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือ
เรียนชีวิตกับ
สังคมไทย 
๗. ระบบ 
LMS  

- 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. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง หลักธรรมเพื่อการ
พัฒนางาน พฒันาคมและสังคม ประกอบ  
PowerPoint 
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่องหลักธรรม
เพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคมและสังคม โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาในเรื่อง
ของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่มเรียก
นักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

5. เกณฑ์การตัดสินผล  
   5.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- ผลงาน   4 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    10  คะแนน    

5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
 



 

 

6. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 8.3 ใบงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

7. ใบบนัทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 
 
 
 
 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๕ หลักธรรมเพ่ือพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑.วิริยะหรือความเพียร มีคุณลักษณะตามข้อใดมากท่ีสุด 
   ก. พยายาม อดทนไม่ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรค์ท่ีเกิดขึ้น  
   ข. รักงาน หวงงาน เอาหัวใจใส่ไว้ในงานท่ีทำอยู่ตลอดเวลา 
   ค. ทำงานด้วยความต้ังใจ ทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ทอดท้ิงงานท่ีทำ  
   ง. ใช้สติปัญญาพิจารณาผลของงานท่ีทำหรือทำงานด้วยสติปัญญา        
๒.การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าและสงบสุขสมาชิกของสังคมควรปฏิบัติตามหลักธรรมใน 
ข้อใดมากท่ีสุด 
   ก. หลักศีล 5  
   ข. สาราณียธรรม 6 
   ค. กุศลกรรมบถ 10  
   ง. ควรปฏิบัติตามได้ทุกข้อ 
๓.กิจกรรมข้อใดเป็นการบูรณาการหลักศีลธรรมเพื่อพัฒนาสังคมชัดเจนท่ีสุด 
   ก. หมู่บ้านศีล 5 
   ข. เศรษฐกิจพอเพียง 
   ค. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
   ง. ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
๔.บุคคลในข้อใดใช้หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
   ก. เอื้อมพรหาสาเหตุท่ีทำให้งานสำเร็จมีคุณภาพ  
   ข. เดือนเพ็ญคิดวิธีทำงานให้ประสบความสำเร็จ   
   ค. มานพวางแผนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด 
   ง. วิไลคิดวางแผน กำหนดเป้าหมายและประเมินผลการทำงานเพื่อการพัฒนาแก้ไขในอนาคต 
๕.การปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อให้สังคมสงบสุข ควรเริ่มต้นจากท่ีใด 
   ก. ตนเอง 
   ข. ผู้อื่น 
   ค. สังคม 
   ง. องค์กร/หน่วยงาน 
๖.หลักธรรมเพื่อการพัฒนา หมายถึงข้อใด 
   ก. ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน 
   ข. ศึกษาเล่าเรียนความรู้หลักธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
   ค. การประยุกต์หลักธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน และตนเอง 
   ง. นำหลักธรรมในทางศาสนามาปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเองและสังคม     
๗.คำว่า ธรรม ตามความหมายของท่านพุทธทาส ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
  ก. สภาพท่ีทรงไว้ซึ่งความดี 
  ข. ส่ิงท่ีส่งผลให้คนเป็นคนดีหรือช่ัว 
  ค. การทำหน้าท่ีและผลของการทำหน้าท่ี 
  ง. ระเบียบแบบแผนท่ีกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติ  



 

 

๘.หลักการของการทำงาน ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง 
   ก. การทำหน้าท่ีของตนเองอย่างสมบูรณ์  
   ข. ผลของการปฏิบัติงานเป็นส่ิงวัดคุณค่าของคน  
   ค. ผลของการทำงานอาจประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ 
   ง. พิจารณาผลของการทำงานทุกครั้งถ้าสำเร็จพัฒนา ถ้าไม่สำเร็จให้ล้มเลิก  
๙.การพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จควรใช้หลักธรรมตามข้อใด 
  ก. จักร 4  
  ข. อิทธิบาทส่ี       
  ค. สังคหวัตถุส่ี 
  ง. ฆราวาสธรรมส่ี 
๑๐.ประโยชน์สำคัญสูงสุดของหลักธรรมเพื่อการพัฒนา ได้แก่ข้อใด 
  ก. ตนเองอยู่เป็นสุข  
  ข. งานท่ีทำมีความก้าวหน้า  
  ค. องค์กรสังคมท่ีเราอยู่มีความเจริญ  
  ง. ตัวเราเองมีความสุข องค์กรเจริญ สังคมสงบสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๕ หลักธรรมเพ่ือพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑.วิริยะหรือความเพียร มีคุณลักษณะตามข้อใดมากท่ีสุด 
   ก. พยายาม อดทนไม่ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรค์ท่ีเกิดขึ้น  
   ข. รักงาน หวงงาน เอาหัวใจใส่ไว้ในงานท่ีทำอยู่ตลอดเวลา 
   ค. ทำงานด้วยความต้ังใจ ทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ทอดท้ิงงานท่ีทำ  
   ง. ใช้สติปัญญาพิจารณาผลของงานท่ีทำหรือทำงานด้วยสติปัญญา        
๒.การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าและสงบสุขสมาชิกของสังคมควรปฏิบัติตามหลักธรรมใน 
ข้อใดมากท่ีสุด 
   ก. หลักศีล 5  
   ข. สาราณียธรรม 6 
   ค. กุศลกรรมบถ 10  
   ง. ควรปฏิบัติตามได้ทุกข้อ 
๓.กิจกรรมข้อใดเป็นการบูรณาการหลักศีลธรรมเพื่อพัฒนาสังคมชัดเจนท่ีสุด 
   ก. หมูบ่้านศีล 5 
   ข. เศรษฐกิจพอเพียง 
   ค. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
   ง. ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
๔.บุคคลในข้อใดใช้หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
   ก. เอื้อมพรหาสาเหตุท่ีทำให้งานสำเร็จมีคุณภาพ  
   ข. เดือนเพ็ญคิดวิธีทำงานให้ประสบความสำเร็จ   
   ค. มานพวางแผนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด 
   ง. วิไลคิดวางแผน กำหนดเป้าหมายและประเมินผลการทำงานเพื่อการพัฒนาแก้ไขในอนาคต 
๕.การปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อให้สังคมสงบสุข ควรเริ่มต้นจากท่ีใด 
   ก. ตนเอง 
   ข. ผู้อื่น 
   ค. สังคม 
   ง. องค์กร/หน่วยงาน 
๖.หลักธรรมเพื่อการพัฒนา หมายถึงข้อใด 
   ก. ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน 
   ข. ศึกษาเล่าเรียนความรู้หลักธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
   ค. การประยุกต์หลักธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน และตนเอง 
   ง. นำหลักธรรมในทางศาสนามาปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเองและสังคม     
๗.คำว่า ธรรม ตามความหมายของท่านพุทธทาส ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
  ก. สภาพท่ีทรงไว้ซึ่งความดี 
  ข. ส่ิงท่ีส่งผลให้คนเป็นคนดีหรือช่ัว 
  ค. การทำหน้าท่ีและผลของการทำหน้าท่ี 
  ง. ระเบียบแบบแผนท่ีกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติ  



 

 

๘.หลักการของการทำงาน ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง 
   ก. การทำหน้าท่ีของตนเองอย่างสมบูรณ์  
   ข. ผลของการปฏิบัติงานเป็นส่ิงวัดคุณค่าของคน  
   ค. ผลของการทำงานอาจประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ 
   ง. พิจารณาผลของการทำงานทุกครั้งถ้าสำเร็จพัฒนา ถ้าไม่สำเร็จให้ล้มเลิก  
๙.การพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จควรใช้หลักธรรมตามข้อใด 
  ก. จักร 4  
  ข. อิทธิบาทส่ี       
  ค. สังคหวัตถุส่ี 
  ง. ฆราวาสธรรมส่ี 
๑๐.ประโยชน์สำคัญสูงสุดของหลักธรรมเพื่อการพัฒนา ได้แก่ข้อใด 
  ก. ตนเองอยู่เป็นสุข  
  ข. งานท่ีทำมีความก้าวหน้า  
  ค. องค์กรสังคมท่ีเราอยู่มีความเจริญ  
  ง. ตัวเราเองมีความสุข องค์กรเจริญ สังคมสงบสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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.................................. 



 

 

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) 
1. หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๖ เร่ือง ความเป็นพลเมืองดี 
๒. จำนวน 5 ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
     ๓.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของพลเมืองดี 
     ๓.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเป็นพลเมืองดี  
     ๓.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของคนเป็นพลเมืองดี 
     ๓.๔ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีของคนเป็นพลเมืองดี  
     ๓.๕ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี                                             
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 

-แสดงความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี ผ่านทักษะการพูด เขียนอธิบาย นำเสนอ วิเคราะห์ วิจารณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อ
คุณค่าของการเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของพลเมืองดี 

 ๕. เนื้อหา  
    ๕.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี 
    ๕.2 คุณสมบัติของบุคคลท่ีเป็นพลเมืองดี 
    ๕.3 วิธีการพัฒนาเพื่อความเป็นพลเมืองดี  
    ๕.4 ความสำคัญและประโยชน์ของความเป็นพลเมืองดี   
   
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ  
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
-แสดงความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี ผ่านทักษะ

การพูด เขียนอธิบาย นำเสนอ วิเคราะห์ วิจารณ์ มี
เจตคติที ่ดีต่อคุณค่าของการเป็นพลเมืองดีและ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของพลเมืองดี 

1. อธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการเป็นพลเมืองดี
ได้  
2. อธิบายคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองดีได้  
3. อธิบายหลักพัฒนาคุณสมบัติความเป็นพลเมืองดีได้  
4. วิเคราะห์ความสำคัญและประโยชน์ของความเป็น
พลเมืองดีได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๓๔-๓๙/๖ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาด
ได้ 
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 
6 เรื่อง ความเป็นพลเมืองดี 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนเปิด PowerPoint แนะนำการ
สอนเรื่อง ความเป็นพลเมืองดี 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ความเป็นพลเมือง
ดี ประกอบ  PowerPoint 
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่องความ
เป็นพลเมืองดี โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

๑.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. 
อินเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือ
เรียนชีวิตกับ
สังคมไทย 
๗.ระบบ LMS 
 
  

 
  

- 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 
   

 



 

 

 
 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
   ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  1.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   ๑  คะแนน 

- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     1.5  คะแนน 
  รวม    5  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 

๙.๑ แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 
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ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 

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

 



 

 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๖ ความเป็นพลเมืองดี 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. การเป็นพลเมืองควรเริ่มต้ังแต่ระดับใด 
    ก. ระดับสากล       ข. ระดับประเทศ 
    ค. ระดับโรงเรียน   ง. ระดับครอบครัว 
๒. “เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด”  ตรงกับลักษณะสังคมไทยข้อใด 
    ก. การแบ่งชนช้ัน       ข. ให้ความเคารพผู้อาวุโส 
    ค. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ง. ยกย่องคนดี 
๓. บุคคลใดเป็นคนดีของสังคม 
    ก. กำนันดำเป็นแกนนำพรรคการเมือง ข. กำนันบุญชัย บุกรุกป่าชายเลน 
    ค. ผู้ใหญ่มาระดมชาวบ้านซ่อมสะพาน ง. นายแดงตัดไม้สักมาสร้างบ้าน 
๔. การปฏิบัติตนตามบทบาทของพลเมืองดีในข้อใดท่ีมีผลต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
    ก. รับการศึกษาอบรม                           ข. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
    ค. การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเคร่งครัด     ง. ปฏิบัติตนตามค่านิยมท่ีดี 
๕. บุคคลใดเป็นสมาชิกในครอบครัว 
    ก. แม่ต้องไปงานเล้ียงลูกค้า  ข. พี่สาวทำงานหลักเพื่อครอบครัว 
    ค. พี่สาวทำงานหนักเพื่อครอบครัว ง. พ่อกับแม่แยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่ 
๖. คุณลักษณะพลเมืองดีในชนบทตรงกับข้อใด 
    ก. มีความทะเยอทะยานสูง  ข. จิตใจโอบอ้อมอารี 
    ค. มีการแบ่งปันกันในสังคม  ง. มีความเช่ือมั่นตนเองสูง 
๗. พฤติกรรมท่ีควรปรับปรุง 
    ก. ทินกรเป็นคนพูดน้อย ชอบช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน    ข. อาทิตยาเป็นคนชอบทำบุญ 
    ค. ตะวันลงสมัครเลือกต้ังประธานนักศึกษา            ง. เบญจวรรณเช่ือมั่นในตนเองสูงไม่ฟังความเห็นผู้อื่น 
๘. พลเมืองดีมีลักษณะอย่างไร 
    ก. ฐานะดี        ข. มีช่ือเสียง 
    ค. อำนาจบารมี      ง. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. หากผู้อื่นมีความเห็นต่างจากเรา  เราควรทำอย่างไร 
    ก. เห็นด้วยกับผู้อื่นทันที  ข. รับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผล 
    ค. ยึดคนเป็นสำคัญ   ง. พาเพื่อนเห็นด้วย 
๑๐. การกระทำในข้อใดแสดงถึงความเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
    ก. มีความกล้าหาญ   ข. อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
    ค. ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน   ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน 
 

 
 



 

 

 
 

                   แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๖ ความเป็นพลเมืองดี 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. การเป็นพลเมืองควรเริ่มต้ังแต่ระดับใด 
    ก. ระดับสากล       ข. ระดับประเทศ 
    ค. ระดับโรงเรียน   ง. ระดับครอบครัว 
๒. “เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด”  ตรงกับลักษณะสังคมไทยข้อใด 
    ก. การแบ่งชนช้ัน       ข. ให้ความเคารพผู้อาวุโส 
    ค. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ง. ยกย่องคนดี 
๓. บุคคลใดเป็นคนดีของสังคม 
    ก. กำนันดำเป็นแกนนำพรรคการเมือง ข. กำนันบุญชัย บุกรุกป่าชายเลน 
    ค. ผู้ใหญ่มาระดมชาวบ้านซ่อมสะพาน ง. นายแดงตัดไม้สักมาสร้างบ้าน 
๔. การปฏิบัติตนตามบทบาทของพลเมืองดีในข้อใดท่ีมีผลต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
    ก. รับการศึกษาอบรม                           ข. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
    ค. การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเคร่งครัด     ง. ปฏิบัติตนตามค่านิยมท่ีดี 
๕. บุคคลใดเป็นสมาชิกในครอบครัว 
    ก. แม่ต้องไปงานเล้ียงลูกค้า  ข. พี่สาวทำงานหลักเพื่อครอบครัว 
    ค. พี่สาวทำงานหนักเพื่อครอบครัว ง. พ่อกับแม่แยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่ 
๖. คุณลักษณะพลเมืองดีในชนบทตรงกับข้อใด 
    ก. มีความทะเยอทะยานสูง  ข. จิตใจโอบอ้อมอารี 
    ค. มีการแบ่งปันกันในสังคม  ง. มีความเช่ือมั่นตนเองสูง 
๗. พฤติกรรมท่ีควรปรับปรุง 
    ก. ทินกรเป็นคนพูดน้อย ชอบช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน    ข. อาทิตยาเป็นคนชอบทำบุญ 
    ค. ตะวันลงสมัครเลือกต้ังประธานนักศึกษา            ง. เบญจวรรณเช่ือมั่นในตนเองสูงไม่ฟังความเห็นผู้อื่น 
๘. พลเมืองดีมีลักษณะอย่างไร 
    ก. ฐานะดี        ข. มีช่ือเสียง 
    ค. อำนาจบารมี      ง. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. หากผู้อื่นมีความเห็นต่างจากเรา  เราควรทำอย่างไร 
    ก. เห็นด้วยกับผู้อื่นทันที  ข. รับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผล 
    ค. ยึดคนเป็นสำคัญ   ง. พาเพื่อนเห็นด้วย 
๑๐. การกระทำในข้อใดแสดงถึงความเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
    ก. มีความกล้าหาญ   ข. อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
    ค. ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน   ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน 

 
 
 



 

 

 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

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 

 

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



 

 

   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 
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) 
1. หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๗ เร่ือง ความร่วมมือกับประเทศต่างๆในสังคมโลก 
๒. จำนวน ๗ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย  
    ๓.๑ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคมและความร่วมมือเฉพาะด้าน 
    ๓.2 เพื่ออธิบายความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านการพัฒนาสังคม 
    ๓.๓  เพื่ออธิบายความร่วมมือ ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้าน
เศรษฐกิจและด้านการพัฒนาสังคม   
    ๓.๔ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความร่วมมือ ระหว่างไทยกับองค์กรระดับสังคมโลกด้านต่างๆ  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 

-แสดงความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลก ได้แก่ ความร่วมมือไทย-อาเซียน 
ไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-กลุ่มประเทศอาเซียน + 3  และไทย-องค์กรระดับโลก ผ่านทักษะการบอก เขียน
อธิบาย เสนอความเห็น อภิปรายและแสดงความภาคภูมิใจ วิเคราะห์ประโยชน์และความสำคัญของความ
ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลก 

 ๕. เนื้อหา  
    ๕.1 ความร่วมมือไทย-อาเซียน   
    ๕.2 ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  
    ๕.3 ความร่วมมือไทย-กลุ่มประเทศอาเซียน + 3    
    ๕.4 ความร่วมมือไทยกับองค์กรระดับโลก                
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ  
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
-แสดงความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือของประเทศไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลก ได้แก่ ความร่วมมือไทย-
อาเซียน ไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-กลุ่มประเทศ
อาเซียน + 3  และไทย-องค์กรระดับโลก ผ่านทักษะ
การบอก เขียนอธิบาย เสนอความเห็น อภิปรายและ
แสดงความภาคภูมิใจ วิเคราะห์ประโยชน์และ
ความสำคัญของความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ใน
สังคมโลก  

๑. อธิบายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับอาเซียน 
ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และความร่วมมือเฉพาะด้านได้ 
2. อธิบายความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านการพัฒนาสังคมได้  



 

 

3. อธิบายความร่วมมือ ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ
อาเซ ียน +3 ด้านการเมืองและความมั ่นคง ด้าน
เศรษฐกิจและด้านการพัฒนาสังคมได้    
4. อธิบายเกี่ยวกับความร่วมมือ ระหว่างไทยกับองค์กร
ระดับสังคมโลกด้านต่าง ๆได้   

 
 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์
ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๔๐-๔๖/
๗ 

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาดได้ 
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 7 
เรื่อง ความร่วมมือกับประเทศต่างๆในสังคม
โลก 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนเปิด PowerPoint แนะนำการสอน
เรื่อง ความร่วมมือกับประเทศต่างๆในสังคม
โลก 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆในสังคมโลก ประกอบ  
PowerPoint 
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง สันติ
วัฒนธรรม โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

๑. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. อินเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือเรียน
ชีวิตกับ
สังคมไทย 
๗. ระบบ LMS 
 

 
  

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 
- แบบประเมิน
ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 
12 ประการ 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
- ใบงาน 
- การนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

  
 

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

 



 

 

2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาในเรื่อง
ของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่มเรียก
นักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
   ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   ๓  คะแนน 

- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม    ๑๕  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 

๙.๑ แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................. 
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- ผลการสอนของครู 
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           แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๗ ความร่วมมือกับประเทศต่างๆในสังคมโลก 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ประเทศไทยกับอาเซียน+ 3 หมายถึงข้อใด 
   ก. ไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ 
   ข. ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
   ค. ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย   
   ง. ไทย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนนาดา  
๒. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทยกับญี่ปุ่น หมายถึงข้อใด 
   ก. สนับสนุนครัวไทยสู่โลก 
   ข. สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น  
   ค. ให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายไทยต่อกรณีธรณีพิบัติ 
   ง. ร่วมกับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นและการฝึกคอบร้าโกลด์ 
๓. ความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยกับประเทศเกาหลี  ได้แก่ข้อใด   
   ก. ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปเกาหลีใต้  
   ข. ต้ังคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า Joint Trade  Commission : JTC 
   ค. ต่อตา้นอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด และอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล้างสูง 
   ง. จัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนเมื่อต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532          
๔. เหตุผลสำคัญท่ีไทยต้องสร้างความร่วมมือกับสหภาพยุโรไปได้แก่ข้อใด  
   ก. เป็นข้อบังคับขององค์การสหประชาชาติ     
   ข. เพื่อต้องการให้องค์กรระดับโลกอื่น ๆ เกรงกลัวประเทศไทย  
   ค. เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีแสนยานุภาทางหารสูงมากสามารถเปล่ียนโลกได้ 
   ง. เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีความเจริญก้าวทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสูงมาก 
๕. ความร่วมมือไทย-สหประชาชาติข้อใดสำคัญท่ีสุด   
   ก. ร่วมศึกษาเรื่อง “การศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดสหประชาชาติ” 
   ข. ร่วมส่งกองกำลังไปช่วยประเทศขนาดเล็กท่ีมีปัญหาด้านความมั่นคง   
   ค. คัดเลือกบุคคลดีเด่นเข้ารับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องทุกป ี
   ง. ร่วมมือด้านการช่วยเหลือและธำรงสันติภาพ และความมั่นคง และให้ความยุติธรรมสำหรับประเทศเล็ก ๆ 
๖. ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-อาเซียนด้านการพัฒนาสังคม ข้อใดถูกต้องท่ีสุด  
   ก. ประสานเรื่องอาเซียน+3  



 

 

   ข. จัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน 
   ค. ทำสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ 
   ง. ร่วมสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน  
๗. ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-อาเซียนด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับข้อใดมากท่ีสุด  
   ก. แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน 
   ข. ร่วมมือด้านแรงงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาธารณสุข 
   ค. จัดทำความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน  
   ง. ร่วมประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
 
๘. ความร่วมมือไทย-ลาวด้านเศรษฐกิจ  เกี่ยวข้องกับข้อใดมากท่ีสุด  
   ก. การแก้ปัญหาการลักลอบดูดทรายและปัญหาตล่ิงถูกกัดเซาะ 
   ข. ร่วมตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-ลาว (Joint Trade Committee)   
   ค. สร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 3 เช่ือมต่อระหว่างจังหวัดนครพนม ประเทศไทย  
   ง. ถูกท้ังข้อ ข. และข้อ ค.   
๙. ความร่วมมือไทย-กัมพูชาด้านการเมืองและความมั่นคงเกี่ยวข้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
   ก. เจรจาร่วมแก้ปัญหาเกี่ยวกับเขตแดน   
   ข. ร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  
   ค. เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม  มุกดาหาร-สุวรรณเขต-ดองฮา-ดานัง  
   ง. เพิ่มและขยายช่ัวโมงทำงานของด่านพรมแดนนานาชาติ            
๑๐. ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาร์ด้านการเมืองและความมั่นคงเกี่ยวข้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
   ก. ร่วมนโยบาย  ความเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์  
   ข. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และเปิดจุดผ่านแดนถาวรเมียวดีแม่สอด  
   ค. แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ด้านการแสดงนาฏศิลป์ 
   ง. มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๗ ความร่วมมือกับประเทศต่างๆในสังคมโลก 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ประเทศไทยกับอาเซียน+ 3 หมายถึงข้อใด 
   ก. ไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ 
   ข. ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
   ค. ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย   
   ง. ไทย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนนาดา  
๒. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทยกับญี่ปุ่น หมายถึงข้อใด 
   ก. สนับสนุนครัวไทยสู่โลก 
   ข. สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น  
   ค. ให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายไทยต่อกรณีธรณีพิบัติ 
   ง. ร่วมกับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นและการฝึกคอบร้าโกลด์ 
๓. ความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยกับประเทศเกาหลี  ได้แก่ข้อใด   
   ก. ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปเกาหลีใต้  
   ข. ต้ังคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า Joint Trade  Commission : JTC 
   ค. ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด และอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล้างสูง 
   ง. จัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนเมื่อต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532          
๔. เหตุผลสำคัญท่ีไทยต้องสร้างความร่วมมือกับสหภาพยุโรไปได้แก่ข้อใด  
   ก. เป็นข้อบังคับขององค์การสหประชาชาติ     
   ข. เพื่อต้องการให้องค์กรระดับโลกอื่น ๆ เกรงกลัวประเทศไทย  
   ค. เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีแสนยานุภาทางหารสูงมากสามารถเปล่ียนโลกได้ 
   ง. เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีความเจริญก้าวทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสูงมาก 
๕. ความร่วมมือไทย-สหประชาชาติข้อใดสำคัญท่ีสุด   
   ก. ร่วมศึกษาเรื่อง “การศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดสหประชาชาติ” 
   ข. ร่วมส่งกองกำลังไปช่วยประเทศขนาดเล็กท่ีมีปัญหาด้านความมั่นคง   
   ค. คัดเลือกบุคคลดีเด่นเข้ารับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
   ง. ร่วมมือด้านการช่วยเหลือและธำรงสันติภาพ และความมั่นคง และให้ความยุติธรรมสำหรับประเทศเล็ก ๆ 
๖. ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-อาเซียนด้านการพัฒนาสังคม ข้อใดถูกต้องท่ีสุด  
   ก. ประสานเรื่องอาเซียน+3  



 

 

   ข. จัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน 
   ค. ทำสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ 
   ง. ร่วมสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน  
๗. ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-อาเซียนด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับข้อใดมากท่ีสุด  
   ก. แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน 
   ข. ร่วมมือด้านแรงงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาธารณสุข 
   ค. จัดทำความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน  
   ง. ร่วมประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
 
๘. ความร่วมมือไทย-ลาวด้านเศรษฐกิจ  เกี่ยวข้องกับข้อใดมากท่ีสุด  
   ก. การแก้ปัญหาการลักลอบดูดทรายและปัญหาตล่ิงถูกกัดเซาะ 
   ข. ร่วมตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-ลาว (Joint Trade Committee)   
   ค. สร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 3 เช่ือมต่อระหว่างจังหวัดนครพนม ประเทศไทย  
   ง. ถูกท้ังข้อ ข. และข้อ ค.   
๙. ความร่วมมือไทย-กัมพูชาด้านการเมืองและความมั่นคงเกี่ยวข้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
   ก. เจรจาร่วมแก้ปัญหาเกี่ยวกับเขตแดน   
   ข. ร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  
   ค. เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม  มุกดาหาร-สุวรรณเขต-ดองฮา-ดานัง  
   ง. เพิ่มและขยายช่ัวโมงทำงานของด่านพรมแดนนานาชาติ            
๑๐. ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาร์ด้านการเมืองและความมั่นคงเกี่ยวข้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
   ก. ร่วมนโยบาย  ความเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์  
   ข. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และเปิดจุดผ่านแดนถาวรเมียวดีแม่สอด  
   ค. แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ด้านการแสดงนาฏศิลป์ 
   ง. มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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20              
 

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

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 

 
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) 
1. หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๘ เร่ือง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่การดำรงชีวิต 
๒. จำนวน ๘ ชั่วโมง  
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย  
    ๓.๑ เพื่ออธิบายความหมาย/หลักการของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามท่ีกำหนด 
    ๓.๒ เพื่อบอกองค์ประกอบของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓.๓ เพื่อวิเคราะห์หลักการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต 
    ๓.4 เพื่อวิเคราะห์หลักการประยุกต์หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความพอเพียง 
    ๓.๕ เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่     
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
-แสดงความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 -น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ๕. เนื้อหา  
    ๕.1 หลักท่ัวไปเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๕.2 องค์ประกอบของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    ๕.3 หลักการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๕.4 เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่     
    ๕.๕ การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต 
                
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ  
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
-แสดงความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 -น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๑. อธ ิบายความหมาย/หล ักการของ “ปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามท่ีกำหนดได้   
๒. บอกองค์ประกอบของการดำรงชีว ิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 



 

 

๓. วิเคราะห์หลักการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตได้ 
๔. วิเคราะห์หลักการประยุกต์หลักการของเกษตร
ทฤษฎีใหม่เพื่อความพอเพียงได้ 
๕.วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของการปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่    

 
 
 
 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๔๗-๕๔/
๘ 

  

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาดได้ 
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ ๘ 
เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดำรงชีวิต 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนเปิด PowerPoint แนะนำการสอน
เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดำรงชีวิต 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต ประกอบ  
PowerPoint 
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต โดยครู

๑. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. 
อินเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือ
เรียนชีวิตกับ
สังคมไทย 
๗. ระบบ 
LMS 
 

 
  

- 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 

 



 

 

เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาในเรื่อง
ของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่มเรียก
นักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
   ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  ๗.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   5  คะแนน 

- ใบงาน   5 คะแนน 

จิตพิสัย     7.5  คะแนน 
  รวม    25  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 

๙.๑ แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้



 

 

9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดำรงชีวิต 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดในรัชกาลใด 
    ก. รัชกาลท่ี 7    ข. รัชกาลท่ี 8 
    ค. รัชกาลท่ี 9    ง. รัชกาลท่ี 6 
๒. การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพอะไร 
    ก. รับจ้าง    ข. การทำเกษตร 
    ค. ทำธุรกิจส่วนตัว   ง. ลูกจ้างบริษัท 
๓. “ความมีเหตุผล”  เป็นความพอเพียงด้านใด 
    ก. ด้านความคิด   ข. ด้านคุณธรรม 
    ค. ด้านความเคารพ   ง. ด้าน กาย วาจา ใจ 
๔. หลักปฏิบัติความพอเพียงควรเริ่มต้นจากท่ีใด 
    ก. ตนเอง    ข. ครอบครัว 
    ค. พ่อแม่    ง. ประเทศ 
๕. เป้าหมายสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ก. ดำเนินชีวิตได้ทุกสถานการณ์ ข. ดำเนินชีวิตได้ทุกประเทศ 
    ค. ดำเนินชีวิตได้ทุกวัย   ง. ดำเนินชีวิตได้ทุกสภาพอากาศ 
๖. ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวหมายถึงข้อใด 
    ก. กล้าลงทุน                            
    ข. ย้อนรับสภาพสังคมท้ังสภาพดีไม่ดี 
    ค. มีความพร้อมเผชิญต่อผลกระทบและการเปล่ียนแปลง     
    ง. มีความรู้ ฉลาด  กล้าลงทุน  กล้าเส่ียง 
๗. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
    ก. พอประมาณ   ข. มีเหตุมีผล 
    ค. มีภูมิคุ้มกัน    ง. ถูกทุกข้อ 
๘. หลักการข้อใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง 
      ก. การพึ่งพาตนเอง   ข. การสร้างนิสัยความเป็นไทย 



 

 

      ค. บริหารดิน น้ำ อย่างเหมาะสม     ง. การลงทุนขนาดใหญ่ 
๙. เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบอาชีพใดมากท่ีสุด 
    ก. นักธุรกิจ    ข. พ่อค้า 
    ค. ข้าราชการ    ง. เกษตรกร 
๑๐. เศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยเริ่มปรากฏในปี พ.ศ. ใด 
    ก. 2537    ข. 2539 
    ค. 2540    ง. 2541 
 
 

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดำรงชีวิต 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดในรัชกาลใด 
    ก. รัชกาลท่ี 7    ข. รัชกาลท่ี 8 
    ค. รัชกาลท่ี 9    ง. รัชกาลท่ี 6 
๒. การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพอะไร 
    ก. รับจ้าง    ข. การทำเกษตร 
    ค. ทำธุรกิจส่วนตัว   ง. ลูกจ้างบริษัท 
๓. “ความมีเหตุผล”  เป็นความพอเพียงด้านใด 
    ก. ด้านความคิด   ข. ด้านคุณธรรม 
    ค. ด้านความเคารพ   ง. ด้าน กาย วาจา ใจ 
๔. หลักปฏิบัติความพอเพียงควรเริ่มต้นจากท่ีใด 
    ก. ตนเอง    ข. ครอบครัว 
    ค. พ่อแม่    ง. ประเทศ 
๕. เป้าหมายสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ก. ดำเนินชีวิตได้ทุกสถานการณ์ ข. ดำเนินชีวิตได้ทุกประเทศ 
    ค. ดำเนินชีวิตได้ทุกวัย   ง. ดำเนินชีวิตได้ทุกสภาพอากาศ 
๖. ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวหมายถึงข้อใด 
    ก. กล้าลงทุน                            
    ข. ย้อนรับสภาพสังคมท้ังสภาพดีไม่ดี 
    ค. มีความพร้อมเผชิญต่อผลกระทบและการเปล่ียนแปลง     
    ง. มีความรู้ ฉลาด  กล้าลงทุน  กล้าเส่ียง 
๗. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
    ก. พอประมาณ   ข. มีเหตุมีผล 
    ค. มีภูมิคุ้มกัน    ง. ถูกทุกข้อ 
๘. หลักการข้อใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง 
      ก. การพึ่งพาตนเอง   ข. การสร้างนิสัยความเป็นไทย 



 

 

      ค. บริหารดิน น้ำ อย่างเหมาะสม     ง. การลงทุนขนาดใหญ่ 
๙. เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบอาชีพใดมากท่ีสุด 
    ก. นักธุรกิจ    ข. พ่อค้า 
    ค. ข้าราชการ    ง. เกษตรกร 
๑๐. เศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยเริ่มปรากฏในปี พ.ศ. ใด 
    ก. 2537    ข. 2539 
    ค. 2540    ง. 2541 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
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 

     (นางสาวทวีตา อินทนู) 
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 แต่ให้ข้อมูลไม่
ตรงตามความเป็นจริงและไม่ยอมเมื่อกระทำผิด 
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 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 

1 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 
2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 



 

 

4 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 ครูบาอาจารย์และผู้
มีพระคุณ 

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

3.2 เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตน
ตาคำส่ังสอนท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 
 

1 = ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงานบ้าง ปฏิบัติตนตา
คำส่ังสอนบ้าง 
2 = เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงานบ้าง ปฏิบัติ
ตนตาคำส่ังสอนบ้าง 
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 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วยตนเอง 
4 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 

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 / ระเบียบ
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

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 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่ีถูกต้อง 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1 = เข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม 
2 = เข้าร่วมกิจกรรมเม่ือถูกร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 
 
 
 

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

7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 

1 = รู้และเข้าใจ ในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
2 =ยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
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 
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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 
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   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 
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   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 
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   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 
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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 
        
        
        
        
        
        
        
        



 

 

        
        
        
        
        
        
        
        

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

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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   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                               (นางสาวทวีติยา อินทนู) 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

          
          
          
          
          
          
          

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

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

      
      
      
      
      
      
      
      


