
 

 
 
 

  
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา ๒0000-1๕0๑ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕66 

 
 
 

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 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาหน้าที่พลเมอืง
และศีลธรรม รหัสวิชา ๒0000-1๕0๑  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหน้าท่ี
พลเมืองและศีลธรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น ๗ 
หน่วย ประกอบด้วย สถาบันทางสังคม วัฒนธรรมไทย คุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ปัญหาสังคม การดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนธรรม 
           ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่าง
ดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้
โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 
 
 

ทวีติยา อินทนู 
ผู้จัดทำ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ส่วนที ่๑ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ชื่อวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 20000-1๕0๑ จำนวน ๒ หน่วยกิต ๓๖ ชั่วโมง (๒-๐-๒)     
2. คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ปัญหาในสังคม สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
๓. จุดประสงค์รายวิชา 

๓.๑ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม สิทธิหน้าท่ีพลเมืองดีและหลักธรรมทางศาสนา 
 ๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เป็นศานิกชน
ท่ีดีตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
          ๓.๓ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและการดำเนินชีวิต 

๓.๔ ตระหนักถึงการดำรงชีวิตท่ีถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกและพลเมืองท่ีดี 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะรายวิชา 

๔.๑ แสดงความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม สิทธิหน้าท่ีพลเมืองดี และหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนา 
๔.๒ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยมพื้นฐาน และระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          ๔.๓ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
          ๔.๔ วิเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมและแนวทางแก้ไขตามศักยภาพของตน 
          ๔.๕ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  

 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. สถาบันทางสังคม 2 1 1.5 - - - 6 4.5 15 2 5 
2. วัฒนธรรมไทย 2 1 1.5 - - - 6 4.5 15 2 5 
3. คุณธรรมและจริยธรรม 1 1 1.5 1 - - 6 4.5 15 2 5 
4. ค่านิยม 1 1 1 - - - 4 3 10 3 4 
๕. ปัญหาสังคม 1 1 1.5 1 - - 6 4.5 15 2 5 
๖. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 1 2 2 - - 8 6 20 1 6 

๗. ศาสนธรรม 1 1 1 - - - 4 3 10 3 4 
สอบปลายภาค 6 7 8 9           2 

รวม 9 7 10 4 - - 40 30 100  36 
ลำดับความสำคัญ 4 5 3 6 - - 1 2    

พฤติกรรม 

ชื่อหน่วย 



6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำ
หน่วย 

1. สถาบันทาง
สังคม  

5 1.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับความหมายของสังคมและ
กลุ่มสังคม 
๑.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถาบันสังคม 
๑.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม  
๑.๔ เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามบรรทัด
ฐานทางสังคม  

-แสดงความรู้เกี่ยวกับ
สังคมมนุษย์ได้  

2. ว ัฒนธรรม
ไทย  

5 1.๑  เพ ื ่ อ ให ้ ม ี ความร ู ้ เ ก ี ่ ย วก ับความหมาย ของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๑.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
๑.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
๑ .๔ เพ ื ่ อ ให ้ ม ี ความร ู ้ เ ก ี ่ ย วก ับความสำค ัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี                                                
๑.๕ เพื ่อให้มีความรู ้ เกี ่ยวกับสาเหตุที ่ทำ ให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางศิลปวัฒนธรรม                                                                                         

- แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

3 .  ค ุณธ ร ร ม
และจริยธรรม  

5 ๑.1 เพื่ออธิบายความหมาย ความสำคัญ คุณลักษณะ 
และการปฎิบัติตามหลักคุณธรรมได้ 
๑.2 สามารถบอความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ 
ประเภท คุณลักษณะ และการนำคุณค่าทางจริยธรรมไป
ปฎิบัติได้ 
๑.3 สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของ
คุณธรรมและจริยธรรมได้ 
๑ .4 สามารถบอกแนวทางการปฎ ิบ ัต ิตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมได้    

-วิเคราะห์ถึงหลักธรรม
แ ล ะ จ ร ิ ย ธ ร ร ม ท่ี
สามารถนำไปใช้ได้ 
- ป ฎ ิ บ ั ต ิ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรมและจริยธรรม
ที ่สอดคล้องก ับการ
ดำรงชีวิต 

4. ค่านิยม  4 1.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของค่านิยม  
๑.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของค่านิยม 
๑.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของค่านิยมไทย  
๑.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของค่านิยม 
๑.5 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของท่ัวไปของสังคม 
๑.๖ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับค่านิยมสังคมเมืองกับสังคม
ชนบท 
๑.๗ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐาน  12  ประการ 
ของคนไทย  

 - แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมไทย  



ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำ
หน่วย 

5. ปัญหาสังคม  5 1.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของปัญหา
สังคม  
๑.2 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมและ
แนวทางแก้ไขตามศักยภาพของตน 
๑.3 เพื่อให้ตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงามใน
ฐานะพลเมืองท่ีดี 

- แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาสังคม       

๖. การ
ดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6 ๑1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒ เพื ่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับความหมายหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑ .๓ เพ ื ่อให้ม ีความรู ้เก ี ่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑.4 เพื่อใหส้ามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้      

-แสดงความรู้เกี ่ยวกับ
การดำรงชีวิตตามหลัก
ป ร ั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
-น้อมนำหลักปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น
ชีวิตประจำวัน 

๗. ศาสนธรรม   4 1.๑ สามารถบอกหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ได้ 
๑.๒ สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
 

-แสดงความรู้เกี ่ยวกับ
ห ล ั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาได้ 
-ประยุกต์ใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาใน
ชีวิตประจำวันได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผล  
    7.๑ การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

 

หน่วยที่ 
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 

รวม 
ร้อยละ 60 

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

รวม 30 40 30  100 60 
พุทธพิสัย 30 คะแนน 

- สอบประมวลผลปลายภาค  30 คะแนน  
ทักษะพิสัย 40 คะแนน 

- แบบทดสอบ   20  คะแนน 
- ใบงาน   20 คะแนน 

จิตพิสัย     30    คะแนน 
  รวม    ๑๐๐  คะแนน 
   
7.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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

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



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
๑. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองสถาบันทางสังคม 
๒. จำนวน 5 ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    ๓.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของสังคมและกลุ่มสังคม 
    ๓.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถาบันสังคม 
    ๓.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม 
    ๓.๔ เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามบรรทัดฐานทางสังคม  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
    -แสดงความรู้เกี่ยวกับสังคมมนุษย์ได้  
๕. เนื้อหา 
    ๕.๑ ความหมายของสังคม 
    ๕.๒ กลุ่มสังคม 
    ๕.๓ สถาบันทางสังคม  
    ๕.๔ การจัดระเบียบทางสังคม  
    ๕.๕ บรรทัดฐานทางสังคม 
    ๕.๖ สถานภาพและบทบาท     
  6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
-แสดงความรู้เกี่ยวกับสังคมมนุษย์ได้ ๑. บอกความหมายของสังคมและกลุ่มสังคมได้ 

๒. อธิบายเกี่ยวกับสถาบันสังคมได้ 
๓. อธิบายการจัดระเบียบทางสังคมได้ 
๔. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามบรรทัดฐาน
ทางสังคม 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
คร้ังที/่  
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๑-๕/
1-5 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบท่ีขาด
ได้ 
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 
1 สถานบันทางสังคม 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
สถาบันทางสังคม 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง สถาบันทางสังคม 
ประกอบ  PowerPoint 
3. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง สถาบัน
ทางสังคม โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทำแบบทดสอบ 
2. เฉลยแบบทดสอบ  
3. บันทึกผลการประเมิน 

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

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

  
 

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

  
 

 



8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม            15 คะแนน 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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

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

 
 
 



๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๑ สถาบันทางคม 
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 ๑ สถาบันทางคม 
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 

  
 
 
 
 
 
 



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) 
๑. หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๒ เร่ืองวัฒนธรรมไทย 
๒. จำนวน 5 ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
    ๓.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
    ๓.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของศิลปวัฒนธรรมไทย 
    ๓.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
    ๓.๔ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี                                                
    ๓.๕ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางศิลปวัฒนธรรม                                                                      
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
- แสดงความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
๕. เนื้อหา 
    ๑.๑ ความหมายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
    ๑.๒ ประเภทของศิลปวัฒนธรรมไทย 
    ๑.๓ คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
    ๑.๔ ความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี                                                
    ๑.๕ สาเหตุท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางศิลปวัฒนธรรม                        
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
- แสดงความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

๑. สามารถบอกความหมายของศิลปวัฒนธรรมไทยได้ 
๒. สามารถบอกประเภทของศิลปวัฒนธรรมไทยได้ 
๓. สามารถเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยได้ 
๔. สามารถบอกความสำคัญของขนบธรรมเนียม
ประเพณีได้                                                
๕. สามารถสรุปสาเหตุท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
ศิลปวัฒนธรรมได้                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1-5/ 
6-10 

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล  
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วยที่ 
2 วัฒนธรรมไทย 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
วัฒนธรรมไทย 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง วัฒนธรรมไทย 
ประกอบ  PowerPoint 
3. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง 
วัฒนธรรมไทย โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  
3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
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
หน ้าท ี ่พลเม ือง
และศีลธรรม 
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 
 
 

 

 



 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม             15  คะแนน 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 



 
                          แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๒ วัฒนธรรมไทย 
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 
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    ค. ภาคอีสาน    ง. ภาคใต้ 
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 วัฒนธรรมไทย 
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 

https://www.google.co.th/url?url=https://sites.google.com/site/praphenithiythailandtradition/prapheni-thiy-phakh-ti/prapheni-sarth-deuxn-sib&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EI_AVMCQHc6B8QXWloGoCA&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGYnvR3Z8NirpqHUoamN3KgzGMmEA


๙. การท่ีมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับลักษณะมนุษย์ในข้อใด 
    ก. มนุษย์กับวัฒนธรรม   ข. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
    ค. มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ  ง. มนุษย์ต้องพึง่พาอาศัยกัน 
๑๐. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  (สากล)  ต่อวัฒนธรรมไทยปัจจุบันได้แก่อะไร 
    ก. การศึกษา    ข. การเมืองการปกครอง 
    ค. เศรษฐกิจ        ง. สังคมและวิถีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 ๓ เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. จำนวน ๕ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
     ๓.1 เพื่อใหอ้ธิบายความหมาย ความสำคัญ คุณลักษณะ และการปฎิบัติตามหลักคุณธรรมได้ 
     ๓.2 เพื่อให้บอความหมายความสำคัญองค์ประกอบ ประเภท คุณลักษณะ และการนำคุณค่าทางจริยธรรมไป
ปฎิบัติได้ 
     ๓.3 เพื่อใหว้ิเคราะห์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคุณธรรมและจริยธรรมได้  
     ๓.๔ เพื่อใหบ้อกแนวทางการปฎิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมได้   
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 

-วิเคราะห์ถึงหลักธรรมและจริยธรรมท่ีสามารถนำไปใช้ได้ 
-ปฎิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสอดคล้องกับการดำรงชีวิต  
๕. เนื้อหา  
    ๕.1 คุณธรรม 
    ๕.2 จริยธรรม 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ  
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
-วิเคราะห์ถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสามารถ
นำไปใช้ได้ 
-ปฎิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสอดคล้องกับ
การดำรงชีวิต 
 

๑. สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ คุณลักษณะ 
และการปฎิบัติตามหลักคุณธรรมได้ 
2. สามารถบอความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ 
ประเภท คุณลักษณะ และการนำคุณค่าทางจริยธรรม
ไปปฎิบัติได้ 
3. สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของ
คุณธรรมและจริยธรรมได้ 
4. สามารถบอกแนวทางการปฎ ิบ ัต ิตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมได้   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๑๑-๑๕/
๕ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล  
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย
ท่ี 3 เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
คุณธรรมและจริยธรรม 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง คุณธรรมและ
จริยธรรม ประกอบ  PowerPoint 
3. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง 
คุณธรรมและจริยธรรม 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
หน้าที ่พลเมือง
และศีลธรรม 
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 

 
 

 
 
 



8. เกณฑ์การตัดสินผล  
พุทธพิสัย  

- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 
ทักษะพิสัย  

- แบบทดสอบ   ๓  คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     ๓.5  คะแนน 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๓ คุณธรรมและจริยธรรม 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. สภาพคุณงามความดี เป็นความหมายของข้อใด 
    ก. คุณธรรม                     ข. จริยธรรม 
    ค. ศีลธรรม                      ง. ค่านิยม 
๒. ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด 
   ก. คุณธรรม                       ข. จริยธรรม 
   ค. ศีลธรรม                        ง. ค่านิยม 
๓. ความประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติ เป็นความหมายของข้อใด 
   ก. ธรรม                            ข. จริยะ 
   ค. ศีล                               ง. สมาธิ 
๔. ครูมานะ ประพฤติดี ด้วยความรู้สึกดีจนเคยชิน แสดงว่าครูมานะมีส่ิงใด 
   ก. ค่านิยม                          ข. ศีลธรรม 
   ค. จริยธรร                          ง. คุณธรรม 
๕. ครูมานี มีความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ ่งที ่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม แสดงว่าครูมานี มี
คุณธรรมประการใด ตามหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทย 
ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ท่ี 5 เมษายน  
พ.ศ. 2525 
    ก. การรักษาความสัจ                                                ข. การรู้จักข่มใจตนเอง 
    ค. การอดทน อดกล้ัน และอดออม                                 ง. การรู้จักละวางความช่ัว 
๖. ครูชูใจ ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี แสดงว่าครูชูใจ มีคุณธรรมประการใดตามหลักธรรม
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระ
บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2525 
    ก. การรักษาความสัจ                                                ข. การรู้จักข่มใจตนเอง 
    ค. การอดทน อดกล้ัน และอดออม                                ง. การรู้จักละวางความช่ัว 
๗. ครูปิติ อดทน อดกล้ัน อดออม ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต แสดงว่าครูปิติมีคุณธรรมประการใด ตาม
หลักธรรมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2525 
   ก. การรักษาความสัจ                                                 ข. การรู้จักข่มใจตนเอง 
   ค. การอดทน อดกล้ัน และอดออม                                 ง. การรู้จักละวางความช่ัว 
๘. ครูเพชร รู้จักละวางความชั่ว ความสุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
บ้านเมือง แสดงว่าครูเพชรปิติ มีคุณธรรมประการใด ตามหลักธรรมที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรง
พระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้อง
สนามหลวง วันจันทร์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2525 
     ก. การรักษาความสัจ                                        ข. การรู้จักข่มใจตนเอง 
     ค. การอดทน อดกล้ัน และอดออม                        ง. การรู้จักละวางความช่ัว 
 



๙. ธรรมท่ีคุ้มครองโลก ท่ีใช้ปกครอง ควบคุมจิตใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดีมิให้ละเมิดศีลธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความ
สงบสุขไม่เดือดร้อน สับสน วุ่นวาย เป็นความหมายของข้อใด 
     ก. สัปปุริสธรรม 7                                  ข. ธรรมโลกบาล 
     ค. พละ 5                                             ง. อคติ 4  
๑๐. ความละอายแก่ใจตนเองในการทำความช่ัว เป็นความหมายของข้อใด 
      ก. ศีล                                                ข. สมาธิ 
      ค. หิริ                                                ง. โอตตัปปะ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                   แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๓ คุณธรรมและจริยธรรม 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. สภาพคุณงามความดี เป็นความหมายของข้อใด 
    ก. คุณธรรม                     ข. จริยธรรม 
    ค. ศีลธรรม                      ง. ค่านิยม 
๒. ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด 
   ก. คุณธรรม                       ข. จริยธรรม 
   ค. ศีลธรรม                        ง. ค่านิยม 
๓. ความประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติ เป็นความหมายของข้อใด 
   ก. ธรรม                            ข. จริยะ 
   ค. ศีล                               ง. สมาธิ 
๔. ครูมานะ ประพฤติดี ด้วยความรู้สึกดีจนเคยชิน แสดงว่าครูมานะมีส่ิงใด 
   ก. ค่านิยม                          ข. ศีลธรรม 
   ค. จริยธรร                          ง. คุณธรรม 
๕. ครูมานี มีความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ ่งที ่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม แสดงว่าครูมานี มี
คุณธรรมประการใด ตามหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทย 
ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ท่ี 5 เมษายน  
พ.ศ. 2525 
    ก. การรักษาความสัจ                                                ข. การรู้จักข่มใจตนเอง 
    ค. การอดทน อดกล้ัน และอดออม                                 ง. การรู้จักละวางความช่ัว 
๖. ครูชูใจ ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี แสดงว่าครูชูใจ มีคุณธรรมประการใดตามหลักธรรม
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระ
บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2525 
    ก. การรักษาความสัจ                                                ข. การรู้จักข่มใจตนเอง 
    ค. การอดทน อดกล้ัน และอดออม                                ง. การรู้จักละวางความช่ัว 
๗. ครูปิติ อดทน อดกล้ัน อดออม ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต แสดงว่าครูปิติมีคุณธรรมประการใด ตาม
หลักธรรมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2525 
   ก. การรักษาความสัจ                                                 ข. การรู้จักข่มใจตนเอง 
   ค. การอดทน อดกล้ัน และอดออม                                 ง. การรู้จักละวางความช่ัว 
๘. ครูเพชร รู้จักละวางความชั่ว ความสุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
บ้านเมือง แสดงว่าครูเพชรปิติ มีคุณธรรมประการใด ตามหลักธรรมที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรง
พระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้อง
สนามหลวง วันจันทร์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2525 
     ก. การรักษาความสัจ                                        ข. การรู้จักข่มใจตนเอง 
     ค. การอดทน อดกล้ัน และอดออม                        ง. การรู้จักละวางความช่ัว 
 



๙. ธรรมท่ีคุ้มครองโลก ท่ีใช้ปกครอง ควบคุมจิตใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดีมิให้ละเมิดศีลธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความ
สงบสุขไม่เดือดร้อน สับสน วุ่นวาย เป็นความหมายของข้อใด 
     ก. สัปปุริสธรรม 7                                   ข. ธรรมโลกบาล 
     ค. พละ 5                                             ง. อคติ 4  
๑๐. ความละอายแก่ใจตนเองในการทำความช่ัว เป็นความหมายของข้อใด 
      ก. ศีล                                                ข. สมาธิ 
      ค. หิริ                                                ง. โอตตัปปะ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 อิทนู)  
๑. หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๔ เร่ืองค่านิยม  
๒. จำนวน 4 ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
    ๓.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของค่านิยม 
    ๓.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของค่านิยม 
    ๓.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของค่านิยมไทย 
    ๓.4 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของค่านิยม  
    ๓.5 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของท่ัวไปของสังคม 
    ๓.๖ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับค่านิยมสังคมเมืองกับสังคมชนบท 
    ๓.๗ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ของคนไทย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 

- แสดงความรู้เกี่ยวกับค่านิยมไทย  
๕. เนื้อหา 
  ๕.๑ ความหมายของค่านิยม  
  ๕.๒ ความสำคัญของค่านิยม 
  ๕.๓ ความเป็นมาของค่านิยมไทย 
  ๕.๔ ประเภทของค่านิยม 
  ๕.๕ ค่านิยมของท่ัวไปของสังคมไทย  
  ๕.๖ ค่านิยมสังคมเมืองกับสังคมชนบท 
  ๕.๗ ค่านิยมพื้นฐาน  12  ประการ ของคนไทย 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
- แสดงความรู้เกี่ยวกับค่านิยมไทย  
  

1. สามารถบอกความหมายของค่านิยมได้ 
2. บอกความสำคัญของค่านิยมได้ 
3. สามารถอธิบายความเป็นมาของค่านิยมไทยได้ 
4. บอกประเภทของค่านิยมได้ 
๕. สามารถสรุปค่านิยมของท่ัวไปของสังคมไทยได้ 
๖. สามารถสรุปค่านิยมสังคมเมืองกับสังคมชนบทได้ 
๗. สามารถสรุปค่านิยมพื้นฐาน  12  ประการ ของคน
ไทยได้  

 
 
 
 
 



 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๑๖-๒๐/๕ 
 

  

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล  
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย
ท่ี 4 ค่านิยม 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
ค่านิยม 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่อง ค่านิยม ประกอบ  
PowerPoint 
3. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง ค่านิยม 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
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
หน้าที ่พลเมือง
และศีลธรรม 
 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 
  

 

 
 
 



 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 



 
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๔ ค่านิยม 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ค่านิยมใดท่ีมีผลมาจากการปกป้องเสรีภาพเอกราชอธิปไตยมิให้ตกเป็นอาณานิคมของชาติใด 
    ก. ความรักความเป็นไทย  ข. รู้จักประสานประโยชน์ 
    ค. การโอนอ่อนผ่อนตน  ง. คนไทยไม่ชอบเบียดเบียน 
๒. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมท่ีสำคัญของสังคมไทย 
    ก. เคารพเทิดทูนเงิน   ข. การนับถือให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา 
    ค. การเคารพผู้มีอาวุโส  ง. ความซื่อสัตย์สุจริต 
๓. “ทำอะไรตามใจคือไทยแท้”  เป็นการกล่าวถึงค่านิยมแบบไหนของคนไทย 
    ก. สังคมไทยนิยมเท่ียวในเฉพาะประเทศไทย 
    ข. คนไทยชอบคิด พูด กระทำท่ีเสรี 
    ค. คนไทยเป็นคนชอบความเป็นส่วนตัว 
    ง. สังคมไทยเป็นสังคมท่ีไม่ชอบเลียนแบบใคร 
๔. คำสอนท่ีจุรีพรใช้เงินอย่างประหยัด ซื้อของเท่าท่ีจำเป็นเท่านั้นเป็นการปลูกฝังค่านิยมข้อใด 
    ก. การประหยัดอดออม  ข. การรู้จักหน้าท่ีของตนเอง 
    ค. การรู้จักเคารพกฎหมาย  ง. ความรักชาติ  ศาสนา กษัตริย์ 
๕. นายสมรักษ์ ทำการบ้านตามท่ีครูส่ังทุกครั้ง  แสดงว่า นายสมรักษ์ ได้รับการปลูกฝังค่านิยมในเรื่องใด 
    ก. ความเมตตากรุณา   ข. ความเสียสละ 
    ค. ความรับผิดชอบ   ง. ความอดทน 
๖. ค่านิยมใดทำให้สังคมบริโภคนิยม หรือชอบแสดงออกซึ่งความหรูหรา เช่ือมั่นในเกียรติของตน  
    ทำให้เกิดข้อเสีย 
    ก. เช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธิ์   ข. ชอบความหรูหรา 
    ค. ชอบความเอื้อเฟื้อ   ง. เป็นสังคมแบบทุนนิยม 
๗. เฉยไว้แล้วดีเอง สอดคล้องกับค่านิยมแบบใดของคนไทย 
      ก. ความสันโดษ   ข. ความเช่ือมั่นตนเอง 
      ค. ความมักน้อย       ง. ความอ่อนน้อม 
๘. ค่านิยมของสังคม หมายถึงอะไร 
    ก. ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เห็นด้วย   
    ข. ส่ิงท่ีคนในสังคมยอมปฏิบัติ 
    ค. ส่ิงท่ีสังคมยกย่องว่าเป็นส่ิงท่ีสมควรปฏิบัติท่ีเป้าหมายอยากให้สังคมมีอยากให้เป็น 
    ง. ส่ิงท่ีกำลังได้รับความนิยม 
๙. ค่านิยมแบบใดของคนไทยท่ีสร้างความประทับใจให้แก่คนต่างชาติ 
    ก. ความเอื้อเฟื้อ   ข. ความเป็นไทย 



    ค. ทำอะไรตามใจ คือไทยแท้  ง. สังคมไทยเป็นเมืองยิ้ม 
๑๐. ค่านิยมใดส่งผลให้ปัญหาคอร์รัปช่ันในสังคมไทยรุนแรงมากขึ้น 
    ก. บริโภคนิยม   ข. เสรีนิยม 
    ค. อำนาจนิยม   ง. ชาตินิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๔ ค่านิยม 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ค่านิยมใดท่ีมีผลมาจากการปกป้องเสรีภาพเอกราชอธิปไตยมิให้ตกเป็นอาณานิคมของชาติใด 
    ก. ความรักความเป็นไทย  ข. รู้จักประสานประโยชน์ 
    ค. การโอนอ่อนผ่อนตน  ง. คนไทยไม่ชอบเบียดเบียน 
๒. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมท่ีสำคัญของสังคมไทย 
    ก. เคารพเทิดทูนเงิน   ข. การนับถือให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา 
    ค. การเคารพผู้มีอาวุโส  ง. ความซื่อสัตย์สุจริต 
๓. “ทำอะไรตามใจคือไทยแท้”  เป็นการกล่าวถึงค่านิยมแบบไหนของคนไทย 
    ก. สังคมไทยนิยมเท่ียวในเฉพาะประเทศไทย 
    ข. คนไทยชอบคิด พูด กระทำท่ีเสรี 
    ค. คนไทยเป็นคนชอบความเป็นส่วนตัว 
    ง. สังคมไทยเป็นสังคมท่ีไม่ชอบเลียนแบบใคร 
๔. คำสอนท่ีจุรีพรใช้เงินอย่างประหยัด ซื้อของเท่าท่ีจำเป็นเท่านั้นเป็นการปลูกฝังค่านิยมข้อใด 
    ก. การประหยัดอดออม  ข. การรู้จักหน้าท่ีของตนเอง 
    ค. การรู้จักเคารพกฎหมาย  ง. ความรักชาติ  ศาสนา กษัตริย์ 
๕. นายสมรักษ์ ทำการบ้านตามท่ีครูส่ังทุกครั้ง  แสดงว่า นายสมรักษ์ ได้รับการปลูกฝังค่านิยมในเรื่องใด 
    ก. ความเมตตากรุณา   ข. ความเสียสละ 
    ค. ความรับผิดชอบ   ง. ความอดทน 
๖. ค่านิยมใดทำให้สังคมบริโภคนิยม หรือชอบแสดงออกซึ่งความหรูหรา เช่ือมั่นในเกียรติของตน  
    ทำให้เกิดข้อเสีย 
    ก. เช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธิ์   ข. ชอบความหรูหรา 
    ค. ชอบความเอื้อเฟื้อ   ง. เป็นสังคมแบบทุนนิยม 
๗. เฉยไว้แล้วดีเอง สอดคล้องกับค่านิยมแบบใดของคนไทย 
      ก. ความสันโดษ   ข. ความเช่ือมั่นตนเอง 
      ค. ความมักน้อย       ง. ความอ่อนน้อม 
๘. ค่านิยมของสังคม หมายถึงอะไร 
    ก. ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เห็นด้วย   
    ข. ส่ิงท่ีคนในสังคมยอมปฏิบัติ 
    ค. ส่ิงท่ีสังคมยกย่องว่าเป็นส่ิงท่ีสมควรปฏิบัติท่ีเป้าหมายอยากให้สังคมมีอยากให้เป็น 
    ง. ส่ิงท่ีกำลังได้รับความนิยม 
๙. ค่านิยมแบบใดของคนไทยท่ีสร้างความประทับใจให้แก่คนต่างชาติ 
    ก. ความเอื้อเฟื้อ   ข. ความเป็นไทย 
    ค. ทำอะไรตามใจ คือไทยแท้  ง. สังคมไทยเป็นเมืองยิ้ม 



 
๑๐. ค่านิยมใดส่งผลให้ปัญหาคอร์รัปช่ันในสังคมไทยรุนแรงมากขึ้น 
    ก. บริโภคนิยม   ข. เสรีนิยม 
    ค. อำนาจนิยม   ง. ชาตินิยม 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มั่น

ใน
สถ

าบ
ันฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย ์

.สุภ
าพ

 

ตร
งต่

อเ
วล

า 

๑              
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19              
20              

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

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

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



- 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) 
๑. หน่วยการเรียนรู้ ที่ ๕ เร่ืองปัญหาสังคม 
๒. จำนวน ๕ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
    ๓.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้นของปัญหาสังคม  
    ๓.๒ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมและแนวทางแก้ไขตามศักยภาพของตน  
    ๓.๓ เพื่อให้ตระหนักถึงการดำรงชีวิตท่ีถูกต้องดีงามในฐานะพลเมืองท่ีดี 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 
- แสดงความรู้เกี่ยวกับปัญหาสังคม       
๕. เนื้อหา 
  ๕.๑ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปัญหาสังคม 
  ๕.๒ ปัญหาสังคมไทย  
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
- แสดงความรู้เกี่ยวกับปัญหาสังคม       
  

๑. สามารถอธิบายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของปัญหา
สังคมได้ 
๒. สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมและแนว
ทางแก้ไขตามศักยภาพของตนได้ 
๓. มีความตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงามใน
ฐานะพลเมืองท่ีดี 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๒๑-๒๕/๕ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
ประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล  
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้
หน่วยที่ 5 ปัญหาสังคม 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน 
และสำรวจความพร้อมของนักศึกษา
โดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
ค่านิยม 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่องปัญหาสังคม 
ประกอบ  PowerPoint 
3. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง 
ปัญหาสังคม โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

๑.เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕. อินเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือเรียน
หน้าท่ีพลเมือง 
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 



3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
2. เฉลยแบบทดสอบ 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม             1๕  คะแนน 
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๕ ปัญหาสังคม 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ข้อใดเป็นความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับปัญหาสังคมที่ไม่ถูกต้อง 
    ก. ปัญหาสังคมเป็นผลสืบเนื่องมาจากความไม่สามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมใหม่หรือสภาพการณ์ใหม่
ท่ีแตกต่างไปจากเดิม  
    ข. เจ้าหน้าที่ซึ ่งสังคมมอบหมายให้คอยควบคุมปราบปราม ผู้ละเมิดระเบียบของสังคม ไม่สามารถควบคุม
ปราบปรามได้สำเร็จ เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย จนทำให้คนส่วนใหญ่อึดอัดจนกลายเป็นปัญหาสังคม 
   ค. ระบบครอบครัวล่มสลายมีสาเหตุเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้ง เราถือว่าเป็นปัญหาสังคม 
   ง.อาชีพโสเภณีท่ีขายบริการ ไม่เพ่นพ่านไม่ประเจิดประเจ้อ ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เดือดร้อนไม่ถือว่าเป็นปัญหาสังคม 
๒.ข้อใดคือความหมายของ ปัญหาสังคม ที่ถูกต้อง 
   ก. ปัญหาสังคมถือว่าเป็นภาวะท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อบุคคลจำนวนหนึ่ง 
   ข. ปัญหาสังคมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องหาทางแก้ไข เพราะปัญหาจะหมดไปเอง
ตามกาลเวลา 
   ค. ปัญหาสังคมเป็นปัญหาที่ไม่เกี ่ยวข้องกับความต้องการพื้นฐานของประชาชน แต่จะเกี่ยวข้องกับปัญหา
สภาพแวดล้อมของประชาชนเท่านั้น 
   ง.ปัญหาสังคมเป็นปัญหาท่ีทุกคนจะร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป 
๓. เหตุการณ์ใดถือว่าเป็นปัญหาสังคม 
    ก. สุนัขเห่าหอนเสียงดังในยามกลางคืน  
    ข. ผู้ผลิตสินค้าปลอมแปลง สินค้าท่ีผลิตไม่ได้มาตรฐาน 
    ค. ใช้แรงงานเด็กท่ีอายุต่ำกว่า 15 ปี   
    ง. ถูกทุกข้อ 
๔. ข้อใดคือลักษณะของปัญหาสังคม 
    ก. การแสดงออกเพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มของตน 
    ข. บุคคลจำนวนหนึ่งท่ีมีจำนวนมากพอ รู้สึกว่าควรมีหาทางแก้ไขปัญหา 
    ค. เป็นสภาวการณ์ท่ีถูกต้องหรือพึงปราถนา 
    ง. เป็นสถานการณ์ / ภาวการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลจำนวนหนึ่งเท่านั้น 
๕. การศึกษาสังคมมีวัตถุประสงค์สำคัญอย่างไร  
   ก. สามารถวิเคราะห์ปัญหาสังคมได้อย่างถูกต้อง 
   ข. ทำให้เป็นผู้ท่ีมีความคิด ทันต่อเหตุการณ์และตีความหมายข้อมูลของปัญหาสังคมได้ 
   ค. สามารถเลือกผู้ชำนาญการในการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความสามารถและความชำนาญ 
   ง. ถูกทุกข้อ 
๖. ปัญหาสังคมเกิดจากสาเหตุใด 



    ก. การกระทำของมนุษย์    
    ข. การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
    ค. ทุนทางสังคมของมนุษย์ลดลง   
    ง. ถูกทุกข้อ  
 
  
๗. การเสียระเบียบทางสังคมหมายถึง 
   ก. การปรับตัวแบบเน้นเป้าหมายของความสำเร็จด้วยวิธีที่ชอบธรรมและไม่ชอบธรรม 
   ข. จุดหมายปลายทางทางวัฒธรรม ท่ีสังคมทำการเปล่ียนแปลงและยึดมั่นและนำไปใช้ร่วมกัน 
   ค. สังคมไม่สามารถจะควบคุมสมาชิกของสังคมให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคมท่ีวางไว้ 
   ง. การเปล่ียนแปลงเพียงส่วนน้อยของบุคคล แต่ความรู้สึกว่าตนคิดถูกต้อง ทำให้บุคคลอื่นคล้อยตาม 
๘. การวัดความรุนแรงของปัญหาสังคม สามารถวัดได้ก่ีวิธีคือ 
   ก. การวัดแบบกระทำวิสัย และการวัดแบบอัตถะวิสัย 
   ข. การวัดแบบจิตสำนึกวิสัย และ การวัดแบบวัตถุวิสัย 
   ค. การวัดแบบวัตถุวิสัย และ การวัดแบบจิตวิสัย 
   ง. การวัดแบบสำรวจข้อมูล และ การวัดแบบทดลองกำหนดทางเลือก  
๙. ต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ซ่ึงเป็นรากฐานและที่มาของปัญาหาสังคม คือข้อใด 
   ก. สังคมก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว และรุนแรง 
   ข. การอพยพเข้าสู่เมืองของชาวชนบท 
   ค. ระบบราชการขาดประสิทธิภาพ มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
   ง. เกิดภาวะสังคมพิการในสังคม 
๑๐. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความตรึงเครียดในครอบครัว 
   ก. สามีเห็นแก่ตัว , สามีมีข้อบกพร่องทางเพศ 
   ข. ภรรยาขี้บ่นจู้จ้ี , ภรรยาไม่จริงใจ คิดไม่ซื่อ ชอบหลอกลวง 
   ค. เรื่องในอย่าออก เรื่องนอกอย่าเข้า 
   ง. บทบาทของคู่สมรสไม่เหมือนเดิม , ความจน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๕ ปัญหาสังคม 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
๑. ข้อใดเป็นความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับปัญหาสังคมที่ไม่ถูกต้อง 
    ก. ปัญหาสังคมเป็นผลสืบเนื่องมาจากความไม่สามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมใหม่หรือสภาพการณ์ใหม่
ท่ีแตกต่างไปจากเดิม  
    ข. เจ้าหน้าที่ซึ ่งสังคมมอบหมายให้คอยควบคุมปราบปราม ผู้ละเมิดระเบียบของสังคม ไม่สามารถควบคุม
ปราบปรามได้สำเร็จ เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย จนทำให้คนส่วนใหญ่อึดอัดจนกลายเป็นปัญหาสังคม 
   ค. ระบบครอบครัวล่มสลายมีสาเหตุเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้ง เราถือว่าเป็นปัญหาสังคม 
   ง.อาชีพโสเภณีท่ีขายบริการ ไม่เพ่นพ่านไม่ประเจิดประเจ้อ ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เดือดร้อนไม่ถือว่าเป็นปัญหาสังคม 
๒.ข้อใดคือความหมายของ ปัญหาสังคม ที่ถูกต้อง 
   ก. ปัญหาสังคมถือว่าเป็นภาวะท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อบุคคลจำนวนหนึ่ง 
   ข. ปัญหาสังคมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องหาทางแก้ไข เพราะปัญหาจะหมดไปเอง
ตามกาลเวลา 
   ค. ปัญหาสังคมเป็นปัญหาที่ไม่เกี ่ยวข้องกับความต้องการพื้นฐานของประชาชน แต่จะเกี่ยวข้องกับปัญหา
สภาพแวดล้อมของประชาชนเท่านั้น 
   ง.ปัญหาสังคมเป็นปัญหาท่ีทุกคนจะร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป 
๓. เหตุการณ์ใดถือว่าเป็นปัญหาสังคม 
    ก. สุนัขเห่าหอนเสียงดังในยามกลางคืน  
    ข. ผู้ผลิตสินค้าปลอมแปลง สินค้าท่ีผลิตไม่ได้มาตรฐาน 
    ค. ใช้แรงงานเด็กท่ีอายุต่ำกว่า 15 ปี   
    ง. ถูกทุกข้อ 
๔. ข้อใดคือลักษณะของปัญหาสังคม 
    ก. การแสดงออกเพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มของตน 
    ข. บุคคลจำนวนหนึ่งท่ีมีจำนวนมากพอ รู้สึกว่าควรมีหาทางแก้ไขปัญหา 
    ค. เป็นสภาวการณ์ท่ีถูกต้องหรือพึงปราถนา 
    ง. เป็นสถานการณ์ / ภาวการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลจำนวนหนึ่งเท่านั้น 
๕. การศึกษาสังคมมีวัตถุประสงค์สำคัญอย่างไร  
   ก. สามารถวิเคราะห์ปัญหาสังคมได้อย่างถูกต้อง 
   ข. ทำให้เป็นผู้ท่ีมีความคิด ทันต่อเหตุการณ์และตีความหมายข้อมูลของปัญหาสังคมได้ 
   ค. สามารถเลือกผู้ชำนาญการในการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความสามารถและความชำนาญ 
   ง. ถูกทุกข้อ 
๖. ปัญหาสังคมเกิดจากสาเหตุใด 



    ก. การกระทำของมนุษย์    
    ข. การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
    ค. ทุนทางสังคมของมนุษย์ลดลง   
    ง. ถูกทุกข้อ   
 
 
๗. การเสียระเบียบทางสังคมหมายถึง 
   ก. การปรับตัวแบบเน้นเป้าหมายของความสำเร็จด้วยวิธีที่ชอบธรรมและไม่ชอบธรรม 
   ข. จุดหมายปลายทางทางวัฒธรรม ท่ีสังคมทำการเปล่ียนแปลงและยึดมั่นและนำไปใช้ร่วมกัน 
   ค. สังคมไม่สามารถจะควบคุมสมาชิกของสังคมให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคมท่ีวางไว้ 
   ง. การเปล่ียนแปลงเพียงส่วนน้อยของบุคคล แต่ความรู้สึกว่าตนคิดถูกต้อง ทำให้บุคคลอื่นคล้อยตาม 
๘. การวัดความรุนแรงของปัญหาสังคม สามารถวัดได้ก่ีวิธีคือ 
   ก. การวัดแบบกระทำวิสัย และการวัดแบบอัตถะวิสัย 
   ข. การวัดแบบจิตสำนึกวิสัย และ การวัดแบบวัตถุวิสัย 
   ค. การวัดแบบวัตถุวิสัย และ การวัดแบบจิตวิสัย 
   ง. การวัดแบบสำรวจข้อมูล และ การวัดแบบทดลองกำหนดทางเลือก  
๙. ต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ซ่ึงเป็นรากฐานและที่มาของปัญาหาสังคม คือข้อใด 
   ก. สังคมก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว และรุนแรง 
   ข. การอพยพเข้าสู่เมืองของชาวชนบท 
   ค. ระบบราชการขาดประสิทธิภาพ มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
   ง. เกิดภาวะสังคมพิการในสังคม 
๑๐. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความตรึงเครียดในครอบครัว 
   ก. สามีเห็นแก่ตัว , สามีมีข้อบกพร่องทางเพศ 
   ข. ภรรยาขี้บ่นจู้จ้ี , ภรรยาไม่จริงใจ คิดไม่ซื่อ ชอบหลอกลวง 
   ค. เรื่องในอย่าออก เรื่องนอกอย่าเข้า 
   ง. บทบาทของคู่สมรสไม่เหมือนเดิม , ความจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
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 

 

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



   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 ๖ เร่ืองการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. จำนวน ๖ ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
     ๓.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓.2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓.3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓.4 เพื่อใหส้ามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 

-แสดงความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ๕. เนื้อหา  
    ๕.1 ความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๕.2 ความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๕.3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๕.4 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ  
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 -แสดงความรู้เกี ่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
-น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
 

๑. อธิบายความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
2. อธิบายความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
3. บอกแนวทางปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
4. บอกตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิตามหลักปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 

   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๒๖-๓๑/๖ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล  
4. ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย
ท่ี 6 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื่อง 
การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ผู้สอนบรรยาย เรื่องการดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบ  
PowerPoint 
3. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง การ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  

๑.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. ส่ือ Power 
point 
๓. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
๕.อนิเตอร์เน็ต  
๖. หนังสือ
เรียนหน้าท่ี
พลเมือง 
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 
  

 



3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
2. เฉลยแบบทดสอบ 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  6 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   4  คะแนน 
- ใบงาน   4 คะแนน 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๖ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดในรัชกาลใด 
    ก. รัชกาลท่ี 7   ข. รัชกาลท่ี 8 
    ค. รัชกาลท่ี 9   ง. รัชกาลท่ี 6 
2. การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพอะไร 
    ก. รับจ้าง    ข. การทำเกษตร 
    ค. ทำธุรกิจส่วนตัว   ง. ลูกจ้างบริษัท 
3. “ความมีเหตุผล”  เป็นความพอเพียงด้านใด 
    ก. ด้านความคิด   ข. ด้านคุณธรรม 
    ค. ด้านความเคารพ   ง. ด้าน กาย วาจา ใจ 
4. หลักปฏิบัติความพอเพียงควรเริ่มต้นจากท่ีใด 
    ก. ตนเอง    ข. ครอบครัว 
    ค. พ่อแม่    ง. ประเทศ 
5. เป้าหมายสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ก. ดำเนินชีวิตได้ทุกสถานการณ์ ข. ดำเนินชีวิตได้ทุกประเทศ 
    ค. ดำเนินชีวิตได้ทุกวัย   ง. ดำเนินชีวิตได้ทุกสภาพอากาศ 
6. ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวหมายถึงข้อใด 
    ก. กล้าลงทุน     
    ข. ย้อนรับสภาพสังคมท้ังสภาพดีไม่ดี 
    ค. มีความพร้อมเผชิญต่อผลกระทบและการเปล่ียนแปลง 
    ง. มีความรู้ ฉลาด  กล้าลงทุน  กล้าเส่ียง 
7. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
    ก. พอประมาณ   ข. มีเหตุมีผล 
    ค. มีภูมิคุ้มกัน    ง. ถูกทุกข้อ 
8. หลักการข้อใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง 
     ก. การพึ่งพาตนเอง   ข. การสร้างนิสัยความเป็นไทย 
     ค. บริหารดิน น้ำ อย่างเหมาะสม     ง. การลงทุนขนาดใหญ่ 
9. เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบอาชีพใดมากท่ีสุด 
     ก. นักธุรกิจ    ข. พ่อค้า 
     ค. ข้าราชการ    ง. เกษตรกร 
10. เศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยเริ่มปรากฏในปี พ.ศ. ใด 



      ก. 2537    ข. 2539 
      ค. 2540    ง. 2541 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๖ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว 
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดในรัชกาลใด 
    ก. รัชกาลท่ี 7   ข. รัชกาลท่ี 8 
    ค. รัชกาลท่ี 9   ง. รัชกาลท่ี 6 
2. การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพอะไร 
    ก. รับจ้าง    ข. การทำเกษตร 
    ค. ทำธุรกิจส่วนตัว   ง. ลูกจ้างบริษัท 
3. “ความมีเหตุผล”  เป็นความพอเพียงด้านใด 
    ก. ด้านความคิด   ข. ด้านคุณธรรม 
    ค. ด้านความเคารพ   ง. ด้าน กาย วาจา ใจ 
4. หลักปฏิบัติความพอเพียงควรเริ่มต้นจากท่ีใด 
    ก. ตนเอง    ข. ครอบครัว 
    ค. พ่อแม่    ง. ประเทศ 
5. เป้าหมายสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ก. ดำเนินชีวิตได้ทุกสถานการณ์ ข. ดำเนินชีวิตได้ทุกประเทศ 
    ค. ดำเนินชีวิตได้ทุกวัย   ง. ดำเนินชีวิตได้ทุกสภาพอากาศ 
6. ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวหมายถึงข้อใด 
    ก. กล้าลงทุน     
    ข. ย้อนรับสภาพสังคมท้ังสภาพดีไม่ดี 
    ค. มีความพร้อมเผชิญต่อผลกระทบและการเปล่ียนแปลง 
    ง. มีความรู้ ฉลาด  กล้าลงทุน  กล้าเส่ียง 
7. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
    ก. พอประมาณ   ข. มีเหตุมีผล 
    ค. มีภูมิคุ้มกัน    ง. ถูกทุกข้อ 
8. หลักการข้อใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง 
     ก. การพึ่งพาตนเอง   ข. การสร้างนิสัยความเป็นไทย 
     ค. บริหารดิน น้ำ อย่างเหมาะสม     ง. การลงทุนขนาดใหญ่ 
9. เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบอาชีพใดมากท่ีสุด 
    ก. นักธุรกิจ    ข. พ่อค้า 
    ค. ข้าราชการ    ง. เกษตรกร 
10. 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 

 

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



   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 ๗ เร่ืองศาสนธรรม 
๒. จำนวน 4 ชั่วโมง 
๓. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
      ๓.๑ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาพุทธสามารถอธิบายอธิบายหลักธรรมทางศาสนาพุทธได้ 
      ๓.๒ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาคริสต์สามารถอธิบายอธิบายหลักธรรมทางศาสนาคริสต์ได้ 
      3.๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาอิสลามสามารถอธิบายอธิบายหลักธรรมทางศาสนาอิสลามได้ 
      ๓.๔ เพื่อให้มีความรู้เกี ่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาพราหมณ์สามารถอธิบายอธิบายหลักธรรมทางศาสนา
พราหมณ์ได้  
      ๓.๕ เพื่อให้มีความรู้และตระหนักถึงหลักธรรมเพื่อการดำรงชีวิต 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
๔. สมรรถนะประจำหน่วย 

-แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต 
 ๕. เนื้อหา  
    ๕.1 หลักธรรมทางศาสนาพุทธ 
    ๕.2 หลักธรรมทางศาสนาคริสต์ 
    ๕.3 หลักธรรมทางศาสนาอิสลาม 
    ๕.4 หลักธรรมทางศาสนาพราหมณ์ 
    ๕.๕ หลักธรรมเพื่อการดำรงชีวิต 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ  
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
-มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาพุทธ 
-มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาคริสต์ 
-มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาอิสลาม 
-มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาพราหมณ์ 
-มีความรู้และตระหนักถึงหลักธรรมเพื่อการดำรงชีวิต 
 
 

1.นักเรียนสามารถอธิบายอธิบายหลักธรรมทางศาสนา
พุทธได้ 
๒.นักเรียนสามารถอธิบายอธิบายหลักธรรมทางศาสนา
คริสต์ได้ 
๓.นักเรียนสามารถอธิบายอธิบายหลักธรรมทางศาสนา
อิสลามได้ 
๔.นักเรียนสามารถอธิบายอธิบายหลักธรรมทางศาสนา
พราหมณ์ได้ 



๕นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าของหลักธรรมเพื่อ
การดำรงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

๓๒-๓๖/ 
๕ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อนักศกึษา 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประจำวัน 
2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายว ิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล  
4. ชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้หน่วย
ท่ี 7 ศาสนธรรม 
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
สำรวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1. ผู้สอนแนะนำเปิด PowerPoint เรื ่อง 
ศาสนธรรม 
2. ผ ู ้สอนบรรยาย เร ื ่อง  ศาสนธรรม 
ประกอบ  PowerPoint 
3. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
1.ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง ศาสน
ธรรม โดยครูเด ินดูแลนักศ ึกษาอย ่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษาใน
เรื่องของการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  

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

 



3. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลยแบบฝึกหัด 
และแลกเปล่ียนเหตุผลระหว่างกัน 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
1. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
2. เฉลยแบบทดสอบ 
3. บันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   ๓  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     6  คะแนน 
  รวม            1๔  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 

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



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

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

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

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

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

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๗ ศาสนธรรม 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
1. ข้อใดคือคำสอนท่ีเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 
    ก. อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ         ข. มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลาง 
    ค. ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น       ง. ทำความดี ละเว้นความช่ัว ทำใจให้บริสุทธิ์ 
2. “อุษามณีไม่มีเวลาอ่านหนังสือเพราะเล่น facebook เป็นประจำทำให้ผลการเรียนออกมาไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ทำให้
อุษามณีทุกข์ใจอย่างยิ่งและติดว่าต่อไปต้องอ่านหนังสือมากขึ้น” ข้อใดต่อไปนี้ทุกขสมุทัย 
    ก. ทุกข์ใจ ข. ผลการเรียนไม่ดี ค. ไม่อ่านหนังสือ  ง. อ่าหนังสือให้มากขึ้น 
3. ข้อใดอธิบายเรื่องของ “กรรม” ได้ถูกต้องท่ีสุด 
   ก. หากเจตนาถือว่าไม่เป็นกรรม  ข. หากไม่เจตนาถือว่าไม่เป็นกรรม 
   ค. อกุศลกรรมคือกรรมดี   ง. สะเดาะเคราะห์คือวิธีแก้กรรมของพุทธศาสนา 
4. ข้อปฏิบัติเพื่อความหมดส้ินใน “กรรม” ตามวิธขีองพุทธศาสนาคือข้อใด 
   ก. มรรค 8 ข. ไตรลักษณ์  ค. ไตรสิกขา  ง. อิทธิบา 4 
5. ข้อใดคือการพิจารณาว่า “อย่าเพิ่งเช่ือ” ตามหลักกาลามสูตรตามแนวทางพุทธศาสนา 
   ก. ต้องพิจารณาแหล่งท่ีมาของส่ิง ๆ นั้น 
   ข. ต้องพิจารณาก่อนว่าพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ 
   ค. ต้องพิจารณาว่าตรงกับท่ีวิทยาศาสตร์อธิบายไว้หรือไม่ 
   ง. ต้องพิจารณาโดยใช้ปัญญาให้เห็นถึงคุณและโทษ ดีหรือไม่ดี ก่อนเช่ือ 
6. ทุ. สะ. นิ. มะ. ในตราสัญลักษณ์ของอาชีวศึกษา คืออักษรย่อของหลักธรรมใด 
   ก. อริยสัจ 4 ข. อิทธิบาท 4 ค. สังคหวัตถุ 4  ง. พรหมวิหาร 4 
7. ความเช่ือเรื่องบาปกำเนิดศาสนาคริสต์เช่ือว่าเริ่มมาจากข้อใด 
   ก. พระเจ้าผู้กำหนด ข.อดัมกับอีฟ ค. บุตรของอดัมกับอีฟ ง. ถูกทุกข้อ  
8. “พระบิดา” ในหลักตรีเอกานุภาพของศาสนาคริสต์หมายถึงข้อใด 
   ก. พระเจ้า  ข. พระเยซู ค. พระยะโฮวา  ง. วิญญาณของพระเยซ ู
9. ความรักตามคำสอนของศาสนาคริสต์ข้อใดกล่าวใดถูกต้องท่ีสุด 
   ก. ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ข.ความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย ์
   ค. ความรักระหว่างพระบิดากับบุตร ง. ความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์และสอนให้มนุษย์รักกัน 
10.  หลักบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ สอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใดของพุทธศาสนามากท่ีสุด 



   ก. ศีล 5  ข. มรรค 8 ค. อริยสัจ4 ง. มัชฌิมาปฏิปทา 
11. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “มุสลิม” ถูกต้องมากท่ีสุด 
   ก. ผู้ใฝ่ในความสันติ   ข. ผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์ 
   ค. ผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีย์ ง. ผู้นับถือศาสนาอิสลาม, ผู้ใฝ่ในความสันติ 
12. หลักศรัทธา 6 ประการของศาสนาอิสลามในข้อใดท่ีสอนคล้องกับบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ 
    ก. ศรัทธาในเทวทูต   ข. ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว 
    ค. ศรัทธาในวันศักดิ์สิทธิ์   ง. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ 
13. หลักปฏิบัติ 5 ประการของศาสนาอิสลามในข้อใดไม่บังคับในการปฏิบัติ 
    ก. การละหมาด  ข.การถือศีลอด  ค. การทำซะกาต  ง. การทำฮัจญ์ 
 
14. “คลายความตระหรี่ เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์” ประโยคนี้สอดคล้องกับหลักธรรมใด 
    ก. การละหมาด  ข.การถือศีลอด  ค. การทำซะกาต  ง. การทำฮัจญ์ 
15. การประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับชาวมุสลิมจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีกรรมท่ีใด 
    ก. วิหารกะบะห์  ข. ซาอุดิอาระเบีย ค. เยรูซาเล็ม  ง. อิสราเอล 
16. ศาสนาในข้อใดท่ียังมีผู้นับถืออยู่และถือว่าเป็นศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 
    ก. ศาสนาพุทธ      ข. ศาสนาคริสต์ ค. ศาสนาอิสลาม  ง. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
17. คำสอนเรื่องวรรณะในข้อใดถือว่าเป็นวรรณะท่ีต่ำท่ีสุดในสังคม 
    ก. วรรณะพราหมณ์ ข. วรรณะแพทย์  ค. วรรณะศูทร ง. วรรณะจัณฑาล 
18. องค์ประกอบของ “หลักตรีมูรติ” ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
    ก. พระบิดา พระบุตร พระจิต  ข. พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ 
    ค. พระศิวะ พระอุมาพระพิฆเนศ  ง. อาตมัน ปรมาตมัน โมกษะ  
19. ศาสนาพราหมณ์เช่ือว่าวิญญาณย่อยมีอยู่ในทุกคนและเมื่อตายไปจะไปรวมกับวิญญาณใหญ่ คำว่าวิญญาณย่อย
คือข้อใด 
    ก. อาตมัน         ข. ปรมาตมัน  ค. โมกษะ   ง. พรหมมัน 
20. หากนักเรียนเข้าใจคำส่ังสอน ความเหมือน ความแตกต่างของแต่ละศาสนา จะเกิดประโยชน์ตามข้อใด 
    ก. รู้ทางหนีทีไล่     ข. อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 
    ค. ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม             ง. ถูกท้ัง ข และ ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๗ ศาสนธรรม 
จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพียงคำตอบเดียว 
1. ข้อใดคือคำสอนท่ีเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 
    ก. อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ         ข. มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลาง 
    ค. ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น       ง. ทำความดี ละเว้นความช่ัว ทำใจให้บริสุทธิ์ 
2. “อุษามณีไม่มีเวลาอ่านหนังสือเพราะเล่น facebook เป็นประจำทำให้ผลการเรียนออกมาไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ทำให้
อุษามณีทุกข์ใจอย่างยิ่งและติดว่าต่อไปต้องอ่านหนังสือมากขึ้น” ข้อใดต่อไปนี้ทุกขสมุทัย 
    ก. ทุกข์ใจ ข. ผลการเรียนไม่ดี ค. ไม่อ่านหนังสือ  ง. อ่าหนังสือให้มากขึ้น 
3. ข้อใดอธิบายเรื่องของ “กรรม” ได้ถูกต้องท่ีสุด 
   ก. หากเจตนาถือว่าไม่เป็นกรรม  ข. หากไม่เจตนาถือว่าไม่เป็นกรรม 
   ค. อกุศลกรรมคือกรรมดี   ง. สะเดาะเคราะห์คือวิธีแก้กรรมของพุทธศาสนา 
4. ข้อปฏิบัติเพื่อความหมดส้ินใน “กรรม” ตามวิธขีองพุทธศาสนาคือข้อใด 
   ก. มรรค 8 ข. ไตรลักษณ์  ค. ไตรสิกขา  ง. อิทธิบา 4 
5. ข้อใดคือการพิจารณาว่า “อย่าเพิ่งเช่ือ” ตามหลักกาลามสูตรตามแนวทางพุทธศาสนา 
   ก. ต้องพิจารณาแหล่งท่ีมาของส่ิง ๆ นั้น 
   ข. ต้องพิจารณาก่อนว่าพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ 
   ค. ต้องพิจารณาว่าตรงกับท่ีวิทยาศาสตร์อธิบายไว้หรือไม่ 
   ง. ต้องพิจารณาโดยใช้ปัญญาให้เห็นถึงคุณและโทษ ดีหรือไม่ดี ก่อนเช่ือ 
6. ทุ. สะ. นิ. มะ. ในตราสัญลักษณ์ของอาชีวศึกษา คืออักษรย่อของหลักธรรมใด 
   ก. อริยสัจ 4 ข. อิทธิบาท 4 ค. สังคหวัตถุ 4  ง. พรหมวิหาร 4 
7. ความเช่ือเรื่องบาปกำเนิดศาสนาคริสต์เช่ือว่าเริ่มมาจากข้อใด 
   ก. พระเจ้าผู้กำหนด ข.อดัมกับอีฟ ค. บุตรของอดัมกับอีฟ ง. ถูกทุกข้อ  
8. “พระบิดา” ในหลักตรีเอกานุภาพของศาสนาคริสต์หมายถึงข้อใด 
   ก. พระเจ้า  ข. พระเยซู ค. พระยะโฮวา  ง. วิญญาณของพระเยซ ู
9. ความรักตามคำสอนของศาสนาคริสต์ข้อใดกล่าวใดถูกต้องท่ีสุด 
   ก. ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ข.ความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย ์
   ค. ความรักระหว่างพระบิดากับบุตร ง. ความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์และสอนให้มนุษย์รักกัน 
10.  หลักบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ สอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใดของพุทธศาสนามากท่ีสุด 



   ก. ศีล 5  ข. มรรค 8 ค. อริยสัจ4 ง. มัชฌิมาปฏิปทา 
11. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “มุสลิม” ถูกต้องมากท่ีสุด 
   ก. ผู้ใฝ่ในความสันติ   ข. ผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์ 
   ค. ผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีย์ ง. ผู้นับถือศาสนาอิสลาม, ผู้ใฝ่ในความสันติ 
12. หลักศรัทธา 6 ประการของศาสนาอิสลามในข้อใดท่ีสอนคล้องกับบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ 
    ก. ศรัทธาในเทวทูต   ข. ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว 
    ค. ศรัทธาในวันศักดิ์สิทธิ์   ง. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ 
13. หลักปฏิบัติ 5 ประการของศาสนาอิสลามในข้อใดไม่บังคับในการปฏิบัติ 
    ก. การละหมาด  ข.การถือศีลอด  ค. การทำซะกาต  ง. การทำฮัจญ์ 
 
14. “คลายความตระหรี่ เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์” ประโยคนี้สอดคล้องกับหลักธรรมใด 
    ก. การละหมาด  ข.การถือศีลอด  ค. การทำซะกาต  ง. การทำฮัจญ์ 
15. การประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับชาวมุสลิมจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีกรรมท่ีใด 
    ก. วิหารกะบะห์  ข. ซาอุดิอาระเบีย ค. เยรูซาเล็ม  ง. อิสราเอล 
16. ศาสนาในข้อใดท่ียังมีผู้นับถืออยู่และถือว่าเป็นศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 
    ก. ศาสนาพุทธ      ข. ศาสนาคริสต์ ค. ศาสนาอิสลาม  ง. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
17. คำสอนเรื่องวรรณะในข้อใดถือว่าเป็นวรรณะท่ีต่ำท่ีสุดในสังคม 
    ก. วรรณะพราหมณ์ ข. วรรณะแพทย์  ค. วรรณะศูทร ง. วรรณะจัณฑาล 
18. องค์ประกอบของ “หลักตรีมูรติ” ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
    ก. พระบิดา พระบุตร พระจิต  ข. พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ 
    ค. พระศิวะ พระอุมาพระพิฆเนศ  ง. อาตมัน ปรมาตมัน โมกษะ  
19. ศาสนาพราหมณ์เช่ือว่าวิญญาณย่อยมีอยู่ในทุกคนและเมื่อตายไปจะไปรวมกับวิญญาณใหญ่ คำว่าวิญญาณย่อย
คือข้อใด 
    ก. อาตมัน         ข. ปรมาตมัน  ค. โมกษะ   ง. พรหมมัน 
20. หากนักเรียนเข้าใจคำส่ังสอน ความเหมือน ความแตกต่างของแต่ละศาสนา จะเกิดประโยชน์ตามข้อใด 
    ก. รู้ทางหนีทีไล่     ข. อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 
    ค. ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม             ง. ถูกท้ัง ข และ ค 
 

 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
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 

     (นางสาวทวีติยา 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 แต่ให้ข้อมูล
ไม่ตรงตามความเป็นจริงและไม่ยอมเมื่อกระทำผิด 
2 = ประพฤติตรงตามความเป็นจริง แต่ให้ข้อมูล
คลาดเคล่ือนและไม่ยอมเมื่อกระทำผิด 
3 = ประพฤติตรงตามความเป็นจริง ให้ข้อมูลตาม
ความเป็นจริงยอมรับเมื่อกระทำผิดเสมอ 
4 = ประพฤติตรงตามความเป็นจริง ให้ข้อมูลตาม
ความเป็นจริง ยอมรับเมื่อกระทำผิดเสมอและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
  

2.2 เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
 
 

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

2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 

1 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 
2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 



4 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

รู้จักบุญคุณพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

และผู้มีพระคุณ 

เอาใจใส่ดูแล 
ช่วยเหลือภารกิจการ
งาน ปฏิบัติตนตาม

คำส่ังสอนท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 

 

ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้

มีพระคุณ 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
3.1 รู้จักบุญคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และ
ผู้มีพระคุณ 

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

3.2 เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติ
ตนตาคำส่ังสอนท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 
 

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

3.3 ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณ 
 
 

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



3 = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียง 
4 = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียง
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 

 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

แสวงหาความรู้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

มุ่งมั่นต้ังใจเพียร
พยายามในการศึกษา

และปฏิบัติงาน 
 

แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ 
จนบรรลุผลสำเร็จ 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 1 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงเพียงอย่างเดียว 

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

4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและ
ปฏิบัติงาน 
 
 

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

4.3 แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ จนบรรลุผลสำเร็จ 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย 1 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 

2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
 
 

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

5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอนั
งดงาม 
 
 
 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 6 มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

ประพฤติตามหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม 

ปฏิบัติโดยยืดตาม
กติกา ข้อตกลง/
กฎ/ระเบียบของ

สถานศึกษา 
 

หวังดีโอบอ้อม
อารีช่วยเหลือ

ผู้อื่นตามโอกาส 
 

ให้ แบ่งปัน 
เอื้อเฟื้อ และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
6.1 ประพฤติตามหลักศีลธรรมอันดีงาม 1 = ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาท่ีนับถือ 

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

6.2 ปฏิบัติโดยยืดตามกติกา ข้อตกลง /กฎ / 
ระเบียบของสถานศึกษา 
 
 
 
 

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

6.3 หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส 
 
 
 
 

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

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



4 = หวังดี ชักชวนให้ผู้อื่นมีจิตใจโอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

6.4 ให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่น 1 = ความเข้าใจวิธีการให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
2 = ให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่นเป็น
บางครั้ง 
3 = ให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่นเป็น
ประจำ 
4 = ให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่นเป็น
ประจำจนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่ี
ถูกต้อง 

 
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 

ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมขุท่ีถูกต้อง 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

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

7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 
 
 
 

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

7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

ตรงต่อเวลา ประพฤติตรงตามคำส่ัง
หรือข้อบังคับของ

สถานศึกษา 
 

เคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
8.1 ตรงต่อเวลา 1 = เข้าห้องเรียน / ส่งงานไม่ตรงเวลาทุกครั้ง 

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

8.2 ประพฤติตรงตามคำส่ังหรือข้อบังคับของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 

รายการประเมินที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คิดดี พูดดี ทำดี สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม
ถ่อมตนตามสถานภาพ

และกาลเทศะ 
 

รอบคอบเหมาะสมกับวัย 
สถานการณ์บทบาทของตนเอง

ตามแนวพระราชดำรัส 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
9.1 คิดดี พูดดี ทำดี 1 = พูดดี / ทำดีเมื่อถูกขอร้อง 

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

9.2 สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ
และกาลเทศะ 
 
 
 
 
 

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

9.3 รอบคอบเหมาะสมกับวัย สถานการณ์บทบาท
ของตนเองตามแนวพระราชดำรัส 
 

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

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้า
เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ี
ดี 

ใช้วัสดุถูกต้อง
พอเพียงและ

เหมาะสมกับงาน 

เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
ส่ิงของให้เกิดประโยชน์

คุ้มค่า 
 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายตามกำหนดโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่น 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



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

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียงและเหมาะสมกับงาน 1 = ใช้วัสดุถูกต้อง เหมาะสมกับงาน แต่ไม่เกิด

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

10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัยพ์สิน ส่ิงของให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า 
 
 
 
 
 

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

10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายตามกำหนด
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
 

1 = ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายเมื่อถูกขอร้อง 
2 = ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายแต่ไม่สำเร็จ
ตามท่ีกำหนดหรือปฏิบัติงานสำเร็จตามกำหนดแต่มิได้
คำนึงถึงคุณภาพของงาน 



3 = ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จตามท่ี
กำหนดอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเอง 
4 = ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จตามท่ี
กำหนดอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายตาม
สุขอนามัย 

ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

 

ไม่นำทรัพย์สินของ
ผู้อื่นเป็นของตนเอง 

 

หลีกเล่ียง
แหล่งมั่วสุม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย 1 = แต่งกายสะอาดแต่ไม่รักษาสุขอนามัย 

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

11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
 
 
 
 

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

11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนเอง 
 
 
 
 
 

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

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



11.4 หลีกเล่ียงแหล่งมั่วสุม 1 = จัดอยู่ในกลุ่มเส่ียง เฝ้าระวัง 
2 = หลีกเล่ียงแหล่งมั่วสุม 
3 = หลีกเล่ียงแหล่งมั่วสุมและโดยใช้เวลาว่างอย่างมี
คุณค่า 
4 = หลีกเล่ียงแหล่งมั่วสุมและโดยใช้เวลาว่างอย่างมี
คุณค่าและชักชวนเพื่อนให้ห่างไกลจากแหล่งมั่วสุม 
 
 

 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

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

12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่
ผู้อื่น 
 
 
 
 

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

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืน
ตรงเคารพธงชาติร้อง

เพลงชาติ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ี
เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 
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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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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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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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แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 6 มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

ประพฤติตามหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม 

ปฏิบัติโดยยืดตาม
กติกา ข้อตกลง/กฎ/

ระเบียบของ
สถานศึกษา 

หวังดีโอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือผู้อื่นตาม

โอกาส 
 
 

ให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ 
และช่วยเหลือผู้อื่น 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
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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 
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แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

ตรงต่อเวลา ประพฤติตรงตามคำส่ัง
หรือข้อบังคับของ

สถานศึกษา 
 

เคารพและนอบน้อมต่อ
ผู้ใหญ่ 

 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

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

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คิดดี พูดดี ทำดี สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม
ถ่อมตนตามสถานภาพ

และกาลเทศะ 

รอบคอบเหมาะสมกับวัย 
สถานการณ์บทบาทของตนเอง

ตามแนวพระราชดำรัส 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
 

ทำ 
 

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

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้า
เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ี
ดี 

ใช้วัสดุถูกต้อง
พอเพียงและ

เหมาะสมกับงาน 

เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
ส่ิงของให้เกิดประโยชน์

คุ้มค่า 
 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายตามกำหนดโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่น 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
 

ทำ 
 

ไม่ทำ 
 

ทำ 
 

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

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายตาม
สุขอนามัย 

ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

 

ไม่นำทรัพย์สิน
ของผู้อื่นเป็นของ

ตนเอง 

หลีกเล่ียงแหล่ง
มั่วสุม 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

 
ทำ 

 
ไม่ทำ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   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) 

      
      
      
      
      
      
      
      


