
  

 

 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
รหัสวิชา 30000-1201 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาภาษาต่างประเทศ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
 
 

จัดทำโดย 
 นางสาว  ปิยวรรณ   กระมุท 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                     อาชวีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



  

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 

 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
   

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

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

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้

 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 

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

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

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

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้

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

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

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



  

 

 
คำนำ 

 
 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร  รหัสวิชา 30000-1201 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง เนื้อหาภายในแบ่ง
ออกเป็น 10 หน่วย ประกอบด้วย What people do for a living?, Workplace Safety, How to do things, 
Future Technology & Online Services, Vacation & Business trip, Dealing with problems, Business 
Information from the Internet, Emails, Part-time Jobs 

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

  ปิยวรณ  กระมุท 
ผู้จัดทำ 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรยีนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา 30000-1201 จำนวน 3 หน่วยกิต 72 ชั่วโมง (2-2-3) 
2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน การ
สอบถามและให้ข้อมูลบุคคล สถานท่ี เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูล จากส่ือส่ิงพิมพ์ 
และส่ือออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
 
3. จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้  

1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน  
2. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือส่ือสารในชีวิตประจำวัน  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการศึกษาต่อ  

 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
 

4. มาตรฐานรายวิชา 
 4.1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน  

4.2. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา  
4.3 อ่าน และสรุปใจความสำคัญของข้อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์  
4.4 เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์  
4.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน  

 
 
 
 



  

 

5. การวิเคราะห์หลกัสูตร 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

 
 

หน่วยการเรียน สมรรถนะรายหน่วย 
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 จำนวน 
ชั่วโมง 

1.  What people do for a 
living? (6 ช.ม.) 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพ 

0.5 1 2 - - - 3 3 9.5 7 
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2. Workplace Safety (6 ช.ม.) 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับควสมปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ - ท่ีทำงาน/ออฟฟิศ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน ์
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5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบติังานในงานอาชีพ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพ 

3. How to do things (6 ช.ม.) 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการำส่ิง
ต่างๆ 
2.พูดให้ข้อมูลเกีย่วกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องวิธีการทำส่ิงต่างๆ จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทาง
ธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจ 

0.5 1.5 2 - - - 3 3 10 6 
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4. Future Technology & Online 
Services (3 ช.ม.) 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับFuture Technology & Online 
Services สินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน ์
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5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทาง
ธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจ 

5. Vacation and Business Trips 
(3 ช.ม.) 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน ์
5.เขียนบันทกึและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทาง
ธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจ 

0.5 1.5 2 0.5 - - 3 3 10.5 3 
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6. Dealing with Problems  
(3 ช.ม.) 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน ์
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5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทาง
ธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจ 

7. Business Information from 
the Internet, Emails.  (6 ช.ม.) 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทาง
ธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจ 
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8. Part-time Jobs (6 ช.ม.) 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน ์

 
 

0.5 

 
 

1.5 

 
 
2 

 
 

0.5 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
3 

 
 

10.5 

 
 
5 

 
 
 
6 
 



  

 

5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทาง
ธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจ 

9. Business Correspondence (6 
ช.ม.) 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกีย่วกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทาง
ธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจ 

0.5 1.5 2 0.5 - - 2 3 9.5 8 

 
 
 
 
 
6 

10. Looking back (3 ช.ม.) 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน ์

0.5 1 2 0.5 - - 2 3 9 9 
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5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทาง
ธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจ 

 สอบปลายภาค            
รวม 5 12.5 20 2.5 - - 40 30 100 - 54 

ลำดับที่ 5 4 3 6 - - 1 2 - - - 



  

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
1. What people do for a 
living? (6 ช.ม.)  

1. บอกจุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบาย
รายวิชาตามหลักสูตรฯ ได้ 
2. บอกแนวทางวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
3. สามารถใช้คําศัพท์ในเรื่องของ
อาชีพได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถถาม-ตอบในเรื่องอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
5. สามารถต้ังคําถามด้วย Wh-
question ในเรื่องท่ัวไปได้  
6. สามารถศึกษารายละเอียดของ
บุคคลอื่่นๆ ได้ 
7. อ่านเพื่อทําความเข้าใจเรื่องราว
เกี่ยวกับงานอาชีพได้ 
8. จับใจความสำคัญบทสัมภาษณ์ของ
ผู้ประกอบอาชีพได้ 
9. ใช้คำเรียกบุคคลอื่นอย่างไม่เป็น
ทางการได้ถูกต้อง   
10. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น 
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจาก
หัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
11. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่าน
ทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการ
ปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพทางธุรกิจ 

2. Workplace Safety 
(6 ชม.) 

1. ใช้คําศัพท์ท่ีให้รายละเอียดของ
ช่ัวโมงการทํางานได้ 
2. ถามตอบเกี่ยวกับเวลาเปิด-ปิดของ
สถานประกอบ การได้  
3. อธิบายลักษณะท่ีสําคัญและ
รายละเอียดบนนามบัตรได้  
4. บอกตำแหน่งท่ีต้ังจากการอ่าน

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พดูให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่าน



  

 

แผนท่ีของสถานประกอบการได้ 
5. อ่านจับใจความสำคัญเรื่องการ
เพิ่มขึ้นของพนักงานสุภาพสตรีใน
ตลาดแรงงานได้ 
6. บอกลักษณะเด่นของร้านสะดวก
ซื้อจากการอ่านบทสนทนาเหตุผลท่ี
คนท่ัวไปชอบใช้บริการจากร้าน
สะดวกซื้อได้  
7. เข้าใจมารยาทในการตรงต่อเวลา
ของเจ้าของภาษา  
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น 
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจาก
หัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
 9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการ
ปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพทางธุรกิจ 

3. How to do things (6 ชม.) 1. จำแนกความแตกต่างระหว่าง
สินค้าและบริการได้ 
2. บอกข้อมูลสินค้าจากการฟังบท
สนทนาสอบถามข้อมูลสินค้าก่อนการ
ตัดสินใจซื้อได้ 
3. บอกข้อมูลท่ีปรากฏบนฉลากของ
บรรจุภัณฑ์ได้ 
4. บอกท่ีมาและความหมายของ
สโลแกนภาษาอังกฤษของแบรนด์
ระดับโลกได้ 
5. จำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้า
และบริการได้ 
6. บอกข้อมูลสินค้าจากการฟังบท
สนทนาสอบถามข้อมูลสินค้าก่อนการ
ตัดสินใจซื้อได้ 
7. บอกข้อมูลท่ีปรากฏบนฉลากของ
บรรจุภัณฑ์ได้ 
8. บอกท่ีมาและความหมายของ
สโลแกนภาษาอังกฤษของแบรนด์

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่าน
ทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการ
ปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพทางธุรกิจ 



  

 

ระดับโลกได้ 

4. Future Technology & Online 
Services (3 ชม.)  

1. ใช้คําศัพท์ในชีวิตประจำวันของ
การปฏิบัติงานได้ 
2. ฟังและตอบคำถามจากบทสนทนา
เกี่ยวกับการประชุมพนักงานได้  
3. รู้และเข้าใจช่ือแผนกต่างๆ ภายใน
องค์กร  
4. แต่งประโยคโดยใช้สำนวนรายงาน
ตัวหรือขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาได้
อย่างถูกต้อง  
5. อ่านบันทึกการประชุมและตอบ
คำถามได้  
6. จับใจความบทสนทนาแสดง
รายละเอียดการประชุมของบริษัท
และตอบคำถามได้  
7. เขียนวันท่ีภาษาอังกฤษด้วย
รูปแบบอังกฤษและอเมริกันได้ 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น 
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจาก
หัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกีย่วกับสินค้าและ
บริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่าน
ทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการ
ปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพทางธุรกิจ 

5.  Vacation and Business Trips 
(3 ชม.) 

1. ใช้คําศัพท์ท่ีแสดงถึงการบริการ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
2. ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือลูกค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตได้  
3. ฟังข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของ
ธนาคารได้  
4. ฟังเพื่อทําความเข้าใจสถานการณ์
เกี่ยวกับการขอคืนสินค้าได้  
5. อ่านจดหมายเรื่องการร้องขอให้
แกไ้ขและจดหมายแจ้งการแกไ้ขและ
ตอบคำถามได้  

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่าน
ทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการ
ปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 



  

 

6. อ่านจดหมายร้องเรียนและตอบ
คำถามได้  
7. เข้าใจมารยาทและวิธีปฏิบัติในการ
ให้ทิป 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น 
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจาก
หัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ 

6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพทางธุรกิจ 

6. Dealing with Problems  
(3 ชม.) 

1. ใช้คําศัพท์ท่ีเกี่ยวกับวันหยุด
พักผ่อนได้ถกูต้อง  
2. ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทาง
ไปทําธุรกิจ และตอบคำถามได้  
3. อธิบายความหมายของป้าย
สัญลักษณ์ท่ีพบเห็นในสนามบินได้ 
4. อธิบายคําศัพท์และการแจ้งเตือน
เสียงประกาศในสนามบิน  
5. อ่านเรื่องราวการเล่าประสบการณ์
การเดินทางภายในประเทศ และตอบ
คำถามได้ 
6. อ่านเรื่องราวของสายการบินราคา
ประหยัด และตอบคำถามได้ 
7. รู้จักมารยาทและวิธีปฏิบัติในการ
ทักทายของคนต่างชาติ 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น 
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจาก
หัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่าน
ทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการ
ปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพทางธุรกิจ 

7.  Business Information from 
the Internet, Emails.  (6 ชม.) 

1. ใช้คําศัพท์และสํานวนเพื่อทราบ
ข้อมูล-ข้อความได้อย่างถูกต้อง 
2. ฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ท่ี
เกี่ยวกับการรับฝากข้อความ และ
ตอบคำถามได้  

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ



  

 

3. ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการ
โทรศัพท์ติดต่อ และตอบคำถามได้ 
4. สามารถจดบันทึกข้อความใน
รายละเอียดท่ัวไปได้ 
5. สามารถอ่านขอ้ความส้ันๆ ท่ีเพื่อน
เขียนให้กันได้  
6. อ่านจับใจความสําคัญสถานการณ์
การนัดหมายทางโทรศัพท์ได้  
7. เข้าใจการแสดงความรู้สึกผ่านโทน
เสียงของผู้สนทนา 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น 
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจาก
หัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่าน
ทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการ
ปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพทางธุรกิจ 

8. Part-time Jobs (6 ช.ม.) 1. รู้และเข้าใจความหมายของ
คําศัพท์ท่ีควรทราบในงานธุรกิจท่ัวไป 
2. ฟังบทสนทนาท่ีเกี่ยวกับ
ศูนย์การค้า และตอบคำถามได้ 
3. ชมภาพยนตร์ และการนําเสนอสิน
ผ่านส่ือต่างๆ และตอบคำถามได้  
4. รู้และเข้าใจวิธีการพาดหัวข่าวเป็ฯ
ภาษาอังกฤษ 
5. อ่านส่ิงพิมพ์ท่ีใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และตอบคำถามได้ 
6. บอกความหมายและสถานการณ์
ของงานพาร์ทไทม์ ได้  
7. รู้และเข้าใจเรื่องเครื่องแต่งกาย
สําหรับคนทํางานพาร์ทไทม์ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ 
อังกฤษ ไทย เอเชีย 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น 
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจาก
หัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดใหข้้อมลูเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่าน
ทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการ
ปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพทางธุรกิจ 



  

 

9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ 

9. Health (6 ช.ม.) 1.รู้และเข้าใจคําศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การส่ือสารในรูปแบบข้อความและ
เอกสาร 
2. จำแนกความแตกต่างระหว่าง
จดหมายท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการได้ 
3. รู้และเข้าใจภาษาท่ีใช้ในการ
ส่ือสารทางอีเมลเพื่อแจ้งให้ทราบ 
4. อธิบายคําศัพท์ท่ีเกี่ยวกับการส่ง
แฟกซ์ได้ 
5. อ่านบัตรเชิญร่วมงานแต่งงานและ
อีเมลเชิญร่วมงานปีใหม่ และตอบ
คำถามได้  
6. รู้และเข้าใจเทคนิคเขียนจดหมาย
ธุรกิจ  
7. รู้และเข้าใจมารยาทในการเขียน
อีเมล 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น 
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจาก
หัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่าน
ทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน ์
5.เขียนบนัทึกและรายงานการ
ปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพทางธุรกิจ 

10. Looking back (3 ช.ม.) 1. บอกความหมายคําศัพท์จากแต่ละ
หน่วยการเรียนท่ีผ่านมาได้ 
2. ฟังบทสนทนาระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน และตอบคำถามได้  
3. ศึกษาตัวอยา่งการให้ข้อมูล
เกีย่วกับงานปัจจุบัน และตอบคำถาม
ได้ 
4. อ่านโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ท่ีอยู่
ในชีวิตประจำวัน  
5. อ่านข่าวธุรกิจและเทคโนโลยี และ

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกีย่วกับสินค้าและ
บริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่าน
ทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการ



  

 

ตอบคำถามได้  
6. อ่านจับใจความลักษณะท่ีสําคัญ
ของอาชีพนักขาย และตอบคำถามได้ 
7. อ่านข้อมูลประเทศท่ีมีระบบจราจร
ซ้ายมือและขวามือ และตอบคำถาม
ได้ 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น 
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจาก
หัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9.ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพทางธุรกิจ 

7. เกณฑ์การตัดสินผล  
    7.1 การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

 

หน่วยที ่
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 

รวม 
รอ้ยละ 60 

ของคะแนนเต็ม 
1 3.5 3 3 9.5 5.7 
2 3.5 4 3 10.5 6.3 
3 4 3 3 10 6 
4 4 4 3 11 6.6 
5 4.5 3 3 10.5 6.3 
6 3.5 4 3 10.5 6.3 
7 4 2 3 9 5.4 
8 4.5 2 3 10.5 6.3 
9 4.5 2 3 9.5 5.7 
10 4 2 3 9 5.4 
รวม 30 40 30 100 60 

  พุทธพิสัย 40 คะแนน 
- สอบประมวลผลปลายภาค  30 คะแนน 

ทักษะพิสัย 40 คะแนน 
- แบบทดสอบ   20  คะแนน 
- ใบงาน   20 คะแนน 

จิตพิสัย     30    คะแนน 
  รวม    100  คะแนน 



  

 

  7.2 ผลการประเมนิการเรียนรู ้
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมนิต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
 
8. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

8.1 แบบทดสอบ  
8.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
8.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ส่วนที ่2 แผนการจัดการเรยีนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 . What do you do? 
2. จำนวน 6 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1. สามารถใช้คําศัพท์ในเรื่องของอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถถาม-ตอบในเรื่องอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถต้ังคําถามด้วย Wh-question ในเรื่องท่ัวไปได้  
4. สามารถศึกษารายละเอียดของบุคคลอื่่นๆ ได้ 
5. อ่านเพื่อทําความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานอาชีพได้ 
6. จับใจความสำคัญบทสัมภาษณ์ของผู้ประกอบอาชีพได้ 
7. ใช้คำเรียกบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นทางการได้ถูกต้อง   
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

ด้วยตนเอง 
5. เนื้อหา 

1.  คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 
2.  การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ 
3.  การตั้งคำถามด้วย Wh-question 
4.  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวของบุคคล 
5.  เรื่องราวที่เกี่ยวกับงานอาชีพ 
6.  บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพ 
7.  คำเรียกบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นทางการ   
8.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ  
9.  การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 



  

 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจ 

1 บอกจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ
คำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรฯ ได้ 
2 บอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
3 ใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาในการฟัง  ดูและสนทนา
โต้ตอบส่ือสารในการทักทาย 
 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง What people do for a living? จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
1 - 2  

/ 
1 - 6 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพ
อาชีพต่างๆ ว่ามีอาชีพ
อะไรบ้าง พร้อมบอก
ความหมาย (ผู้สอนสามารถ
สุ่มถามผู้เรียน โดยให้อ่าน
ออกเสียง และบอก
ความหมายประกอบ) 
ขั้นสอน 
2.ผู้สอนใหผู้้เรียนฟัง และ
อ่านออกเสียงตาม หลังจาก
นั้นสรุปความหมายอาชีพ
ต่างๆ ดังนี้ 
• electrician---ช่าง
ไฟฟ้า 

• teacher---ครู/ 
อาจารย์ 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ ppt. 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

• chef---พ่อครัว 

• lawyer---ทนาย 

• business person-
--นักธุรกิจ 

• nurse---พยาบาล 

• doctor---หมอ/ 
แพทย์ 
• dentist---หมอ
ฟัน/ ทันตแพทย์ 

• carpenter---ช่าง
ไม้ 

• architect---
สถาปนิก 

• engineer---วศิวกร 

• pilot---นักบิน 

• actor---นักแสดง 

• mechanic---ช่าง
ซ่อมรถยนต์ 

• photographer---
ช่างถ่ายภาพ 
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนดูตัวอย่าง
การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ 
และสรุปโครงสร้างของการ
สอบถามอาชีพ ดังนี้ 

• What+ 
do/does+ Subject+ do?
  
What do you do? 
Subject+ Verb to Be+ 
อาชีพ. 
I’m a nurse. 

• What (sort of) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

work+ do/does+ 
Subject+ do? 
What (sort of) work do 
you do? 
Subject+ work for+ ช่ือ
บริษทั+ as+ อาชีพ. 
I work for a car 
company as a manager. 

• What+  
do/does+ Subject+ do 
for a living? 
What do you do for a 
living? 
Subject+ work at/in+ 
สถานท่ีทำงาน. 
I work at/in the 
supermarket. 

• Where+ 
do/does+ Subject+ 
work? 
Where do you work? 
Subject+ work+ as+ 
อาชีพ at สถานท่ีทำงาน. 
I work as a cleaner at 
the hospital. 

• Do/Does 
Subject+ work+ full-
time or part-time? 
Do you work full-time 
or part-time? 
Subject+ work+ part-
time from เวลาเริ่มต้น 
until เวลาเลิกงาน.  



  

 

I work part-time from 
10 am until 2 pm. 
Subject+ work+ full-
time/ part-time. 
I only work part-time at 
the moment. 
4.ผู้สอนสรุปโครงสร้างของ
การงาน full-time/ part-
time 
5. ผู้สอนอธิบาย Wh-
questions ในการถาม-
ตอบ มีการถามแตกต่างกัน 
เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ใน
การตอบ โดยใช้ Wh-words 
ดังนี้  
people(ถามเกี่ยวกับ
บุคคล) 
---Who was that guy 
with you last night?    
things(ถามเกี่ยวกับส่ิงของ
ท้ังจับต้องได้และไม่ได้) 
---What subjects do you 
like most? 
places(ถามเกี่ยวกับ
สถานท่ี) 
---Where were you 
born? 
time(ถามเกี่ยวกับวันและ
เวลา) 
---When was the last 
time you went to 
Chiang Mai? 
duration (ถามเกี่ยวกับ
ระยะเวลา) 



  

 

---How long is the 
movie? 
manner(ถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึก/ อาการ) 
--- How do you feel 
about quitting this job? 
6. ผู้สอนอธิบายวิธีการอ่าน
เพื่อจับใจความสำคัญ 
(Reading 
comprehension) ต้อง
เข้าใจองค์ประกอบของ 
Paragraph writing ผ่านส่ือ 
PowerPoint 
7. ผู้สอนอธิบายต่อว่า 
นอกจากการนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพจะนำเสนอ
โดยการเขียนแบบ 
Paragraph writing แล้ว 
ยังสามารถส่ือสารโดยการ
สนทนา เสร็จแล้วให้ผู้เรียน
ตอบคำถามท้ายการอ่าน
ร่วมกัน 
8.  ในบทเรียนนี้ผู้สอนเสริม
เกี่ยวกับวัฒนธรรม โดยการ
เรียกช่ือบุคคลท่ีสนิทสนม
โดยใช้คำว่า  
 man และ mate แตกต่าง
กันอย่างไร 

8. เกณฑ์การตัดสินผล   
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 



  

 

- ใบงาน   1 คะแนน 
จิตพิสัย     3  คะแนน 

  รวม    9.5  คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมนิ 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ/ใบงาน  
9.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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



  

 

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

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

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เข้าเรียนตรงเวลา   
2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
3 มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
4 มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

5 มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
6 ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
7 มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
8 มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
9 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบติั   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค ์

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
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ตร
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ  -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
คำชี้แจง ให้ครูผูส้อนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน 1 2 3 4 

1 ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 2.2 เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย     
3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครบูาอาจารย ์     

 3.1 รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคณุ     
 3.2 เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 3.3 ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางออ้ม     
 4.1 แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลผุลสำเรจ็     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 6.2 ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 6.3 หวังดีโอบออ้มอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 6.4 ให้แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น     

7 เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง     
 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 8.1 ประพฤติตนตรงต่อเวลา     



  

 

 8.2 ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 8.3 มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
9 มีสติรู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั     

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงตามพระราชดำรัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว รู้จักอดออมไว้ใชเ้มื่อยามจำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่
เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพรอ้มที่จะขยายกิจการเมือ่มีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง     
 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     

 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

หมายเหตุ ปฏิบัติได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  2 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 2 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  3 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 3 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  4 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 4 คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต 
                   (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 

 
 
 

 



  

 

 
1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 Workplace Safety 
2. จำนวน 6 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1. ใช้คําศัพท์ท่ีให้รายละเอียดของช่ัวโมงการทํางานได้ 
  2. ถามตอบเกี่ยวกับเวลาเปิด-ปิดของสถานประกอบการได้  
  3. อธิบายลักษณะท่ีสําคัญและรายละเอียดบนนามบัตรได้  

4. บอกตำแหน่งท่ีต้ังจากการอ่านแผนท่ีของสถานประกอบการได้ 
5.อ่านจับใจความสำคัญเรื่องการเพิ่มขึ้นของพนักงานสุภาพสตรีในตลาดแรงงานได้ 
6.บอกลักษณะเด่นของร้านสะดวกซื้อจากการอ่านบทสนทนาเหตุผลท่ีคนท่ัวไปชอบใช้บริการจากร้าน

สะดวกซื้อได้  
7.เข้าใจมารยาทในการตรงต่อเวลาของเจ้าของภาษา  
8.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

5. เนื้อหา 
1. คําศัพท์ท่ีให้รายละเอียดของช่ัวโมงการทํางาน 

   2. บทสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเวลาเปิด-ปิดของสถานประกอบการ 
   3. ลักษณะท่ีสําคัญและรายละเอยีดบนนามบัตร 

4. ตำแหน่งท่ีต้ังจากการอ่านแผนท่ีของสถานประกอบการ 
5. อ่านบทความเรื่องการเพิ่มขึ้นของพนักงานสุภาพสตรีในตลาดแรงงานได้ 
6. อ่านบทสนทนาเหตุผลท่ีคนท่ัวไปชอบใช้บริการจากร้านสะดวกซื้อได้  
7. วัฒนธรรมการตรงต่อเวลาของเจ้าของภาษา  
8. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ  
9. การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 



  

 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจ 
 

1 บอกจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ
คำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรฯ ได้ 
2 บอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
3 ใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาในการฟัง  ดูและสนทนา
โต้ตอบส่ือสารในการทักทาย 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง Workplace จำนวน 6 ชั่วโมง 

คร้ังที/่ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
3 - 4  

/ 
7 - 12 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนเขียนคำศัพท์
บนกระดาน หรือนำเสนอ
ผ่านส่ือ Powerpoint ดังนี้  

• business hours 

• opening hours  

• trading hours  

• office hours 
2. ผู้สอนสุ่มถามถาม
ผู้เรียนในช้ันเรียน เพื่อดูพื้น
ความรู้เดิมเกี่ยวกับคำศัพท์ 
ดังกล่าวข้างต้น 
ขั้นสอน 
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนดู Activity  
2.1 Starting up: Asking 
about business hours 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

หน้า 15 เพื่อทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับคำศัพท์แสดงช่ัวโมง
ในการประกอบธุรกิจ หรือ
การทำงาน  
4.ผู้สอนยกตัวอย่างการ
สนทนาเกี่ยวกับเวลาทำการ
เปิด-ปิดสถานประกอบการ 
โดยให้ผู้เรียนดู Activity  
2.2 Conversation 
open/close: Practice A 
และD  16-17 ดังนี้ 

•What time does this 
café open? 
It opens at nine thirty. 

•Is this supermarket 
open on Sundays 
Yes, it is. This 
supermarket is open 
every day. 

•What time does this 
bookstore close? 
This bookstore closes 
at seven. 

•Is this museum closed 
on Sundays? 
No, it isn’t. This 
museum is closed on 
Mondays. 
5.เมื่ออธิบายโครงสร้าง
ประโยคและความหมายแล้ว 
ผู้สอนเปิดคลิปเสียงให้
ผู้เรียนฝึกสนทนาตามอีก
ครั้ง 

 
 
 
 
 



  

 

6.ผู้สอนอธิบายการแนะนำ
ตนเองให้ลูกค้ารู้จัก โดยใช้ 
business card (นามบัตร) 
ถือว่ามีความสำคัญมาก 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1  การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    10.5  คะแนน 
   

8.2  ผลการประเมินการเรียนรู ้
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ /ใบงาน 
9.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 



  

 

 
 
 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



  

 

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

Quiz 2 
 

Unit 2:  Workplace  
Directions: Make sentences to describe the location of places from the map given. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1._______________________________________________________________________________   
   _______________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
 
 
 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เข้าเรียนตรงเวลา   
2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
3 มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
4 มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

5 มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
6 ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
7 มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
8 มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
9 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบติั   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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สัปดาห์ที่.................................. 



  

 

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

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

1 ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 2.2 เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 3.1 รู้จักบญุคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 3.2 เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 3.3 ตอบแทนบญุคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     



  

 

 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     
6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 6.2 ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 6.3 หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 6.4 ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 8.1 ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 8.2 ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 8.3 มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
9 มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     



  

 

 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  2 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 2 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  3 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 3 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  4 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 4 คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาว  กัลยา ผากาเกต)ุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง Goods and Services 
2. จำนวน 6 ชัว่โมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1. จำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการได้ 
2. บอกข้อมูลสินค้าจากการฟังบทสนทนาสอบถามข้อมูลสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อได้ 

  3. บอกข้อมูลท่ีปรากฏบนฉลากของบรรจุภัณฑ์ได้ 
   4. บอกท่ีมาและความหมายของสโลแกนภาษาอังกฤษของแบรนด์ระดับโลกได้ 

5.  ตอบคำถามหลังการอ่านอีเมลสอบถามข้อมูลสินค้าได้  
         6.  อ่านจับใจความสำคัญเหตุผลของการตัดสินใจเลือกซื้อตราผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ 

7.  เข้าใจวัฒนธรรมและมารยาทการต่อแถวเข้าคิว 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย  
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจด้วยตนเอง 

5. เนื้อหา 
1. ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ 
2. บทสนทนาสอบถามข้อมูลสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ 
3. ข้อมูลท่ีปรากฏบนฉลากของบรรจุภัณฑ์ 



  

 

4. ท่ีมาและความหมายของสโลแกนภาษาอังกฤษของแบรนด์ระดับโลก 
5.  อ่านอีเมลสอบถามข้อมูลสินค้า 
6.  อ่านจับใจความสำคัญเหตุผลของการตัดสินใจเลือกซื้อตราผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
7.  วัฒนธรรมและมารยาทการต่อแถวเข้าคิว 
8.  การเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ 
9.  การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 
 
 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจด้วยตนเอง 

1. จำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการได้ 
2. บอกข้อมูลสินค้าจากการฟังบทสนทนาสอบถาม
ข้อมูลสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อได้ 
3. บอกข้อมูลท่ีปรากฏบนฉลากของบรรจุภัณฑ์ได้ 
4. บอกท่ีมาและความหมายของสโลแกนภาษาอังกฤษ
ของแบรนด์ระดับโลกได้ 
5.  ตอบคำถามหลังการอ่านอีเมลสอบถามข้อมูลสินค้า
ได้  
6.  อ่านจับใจความสำคัญเหตุผลของการตัดสินใจเลือก
ซื้อตราผลิตภัณฑ์ตา่งๆ ได้ 
7.  เข้าใจวัฒนธรรมและมารยาทการต่อแถวเข้าคิว 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง Goods and Services จำนวน 6 ชั่วโมง 

คร้ังที/่ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
5 - 6 

/ 
13 - 18 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนเขียนคำว่า “ 
goods” และ “services” 
บนกระดาน หรือนำเสนอ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กจิกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ



  

 

ผ่านส่ือ PowerPoint 
ผู้สอนถามผู้เรียนว่าท้ังสอง
คำนี้มีความหมายอย่างไร 
หลังจากนั้นให้ผู้เรียน
ยกตัวอย่างสินค้าและ
บริการ 
ขั้นสอน 
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนดู 
Activity  3.1 Starting 
up; Difference 
between goods and 
services 
3.ผู้สอนสรุปความแตกต่าง
ของ “goods” และ 
“services” 
4.ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า 
Goods และ 
Merchandise มี
ความหมายเหมือนกัน 
แปลว่า สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ 
5.ผู้สอนอธิบายว่า การขาย
สินค้าและบริการ
จำเป็นต้องให้ข้อมูลสินค้า
และบริการ เพื่อให้ลูกค้า
ประกอบการตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการนั้นๆ 
6.ผู้สอนบรรยายเสริมว่า 
นอกจากการรับทราบข้อมูล
จากผู้ขายสินค้า ณ จุด ขาย
แล้ว ลูกค้ายังสามารถ
รับทราบข้อมูลสินค้าจาก
บรรจุภัณฑ์(package 
lable) ของผลิตภัณฑ์

5. อินเตอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอเพียง 
 



  

 

โดยตรง 
7.ผู้สอนเขียนคำว่า 
“slogan” และถาม
ความหมายของคำ ผู้สอน
ถามผู้เรียนสามารถเห็น 
slogan ของสินค้าหรือ
บริการได้จากแหล่งสืบค้น
ข้อมูลใดบ้าง 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     3 คะแนน 
  รวม    10 คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ /ใบงาน 
9.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



  

 

10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

 



  

 

ใบงานที่ 1 
Unit 3 Goods and Services 

 
Directions: Find a picture of product and describe product information into the table  given.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เข้าเรียนตรงเวลา   
2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
3 มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   

Product  Information 
Type of product  
Name of a manufacturer   
Functions  
Warranty  
Price  

 

 

 

 

 

 

a picture of product 



  

 

4 มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 
พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
6 ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
7 มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
8 มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
9 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
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9              
10              
11              

 

สัปดาห์ที.่................................. 



  

 

12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

1 ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 2.2 เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 3.1 รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     



  

 

 3.2 เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 3.3 ตอบแทนบญุคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 6.2 ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 6.3 หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 6.4 ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 8.1 ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 8.2 ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 8.3 มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
9 มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย

    



  

 

กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกี่ยวขอ้งกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  2 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 2 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  3 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 3 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  4 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 4 คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Future Technology & Online Service 
2. จำนวน 3 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1. ใช้คําศัพท์ในชีวิตประจำวันของการปฏิบัติงานได้ 
2. ฟังและตอบคำถามจากบทสนทนาเกี่ยวกับการประชุมพนักงานได้  
3. รู้และเข้าใจช่ือแผนกต่างๆ ภายในองค์กร  
4. แต่งประโยคโดยใช้สำนวนรายงานตัวหรือขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง  
5. อ่านบันทึกการประชุมและตอบคำถามได้  
6. จับใจความบทสนทนาแสดงรายละเอียดการประชุมของบริษัทและตอบคำถามได้  
7. เขียนวันท่ีภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบอังกฤษและอเมริกันได้ 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

ด้วยตนเอง 
5.  เนื้อหา 

1. คําศัพท์ในชีวิตประจำวันของการปฏิบัติงาน 
2. บทสนทนาเกี่ยวกับการประชุมพนักงาน 
3. ช่ือแผนกต่างๆ ภายในองค์กร  
4. การใช้สำนวนรายงานตัวหรือขึน้ตรงต่อผู้บังคับบัญชา 
5. อ่านบันทึกการประชุมและตอบคำถาม  
6. บทสนทนาแสดงรายละเอียดการประชุมของบริษัท  
7. การเขียนวันท่ีภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบอังกฤษและอเมริกัน 

 8.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ  
9.  การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 



  

 

 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพทางธุรกิจ 

1. ใช้คําศัพท์ในชีวิตประจำวันของการปฏิบัติงานได้ 
2. ฟังและตอบคำถามจากบทสนทนาเกี่ยวกับการ
ประชุมพนักงานได้  
3. รู้และเข้าใจช่ือแผนกต่างๆ ภายในองค์กร  
4. แต่งประโยคโดยใช้สำนวนรายงานตัวหรือขึ้นตรงต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง  
5. อ่านบันทึกการประชุมและตอบคำถามได้  
6. จับใจความบทสนทนาแสดงรายละเอียดการประชุม
ของบริษัทและตอบคำถามได้  
7. เขียนวัน ท่ีภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบอังกฤษและ
อเมริกันได้ 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง Future Technology & Online Service จำนวน 6 ชั่วโมง 

คร้ังที/่ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

7 - 8 
/ 

19 – 24 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดู
คำศัพท์และการใช้สำนวน
ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ประจำวันของพนักงาน 
ขั้นสอน 
2. ผู้สอนนำเข้าสู่
บทเรียนท่ี 4 โดยเกริ่นให้
ผู้เรียนฟังว่า ในกิจวัตรของ
การปฏิบัติงานประจำวัน
ของพนักงาน การประชุมถือ
เป็นกิจกรรมท่ีมีความสำคัญ 
ซึ่งการประชุมสามารถแบ่ง

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

ออกเป็นการประชุดระดับ
ผู้บริหาร และการประชุม
ระดับแผนก และการ
ประชุมพนักงานของบริษัท 
หลังจากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียน
ฟังบทสนทนาระหว่าง Amy 
และ Ben เกี่ยวกับการ
ประชุมพนักงานของบริษัท   
(the staff meeting) 
3. หลังจากนั้นผู้สอน
และผู้เรียนร่วมกันสรุป
สาระสำคัญท่ีได้จากบท
สนทนา และผู้สอนเขียน
คำศัพท์สำคัญท่ีควรรู้จาก
บทสนทนา ดังนี้ 
- the staff meeting  การ
ประชุมพนักงาน 
- customer    ลูกค้า 
- shame    ละอาย 
- attend  เข้าร่วม  
- CEO กรรมการผู้จัดการ 
มาจากคำว่า Chief 
Executive Officer 
- company 
performance ผลการ
ดำเนินงานของบริษัท 
- sales ยอดขาย 
- profit      ผลกำไร 
- annual bonus       
โบนัสประจำปี 
4. ผู้สอนอธิบายถึงแผนก
สำคัญต่างๆ ในองค์กร 
•logistics department--- 
แผนกขนส่งสินค้า 
•purchasing 
department--- แผนก
จัดซื้อ 
•R & D department--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แผนกวิจัยและพัฒนา มา
จากคำว่า Research & 
Development 
department 
•sales department--- 
แผนกขาย 
•human resources 
department--- แผนก
ทรัพยากรบุคล 
5.ผู้สอนยกตัวอย่างสำนวน
ท่ีใช้ในการบอกให้ผู้อื่นทราบ
เกี่ยวกับขอบเขตหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงานว่า 
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในแผนกใด 
และมีผู้บังคับบัญชาคือใคร 
โดยมีโครงสร้างประโยค 
ดังนี้  
•What/ Which+ 
department+ do/ 
does+ Subject+ work 
in?เช่น What 
department do you 
work in?  หรือ  Which 
department do you 
work in? What 
department does Anne 
work in? หรือ  Which 
department does Anne 
work? 
•Subject+ work+ in 
the+ ช่ือแผนก. เช่น 
I work in the marketing 
department.  
Anne works in the 
accounts department.  
•Subject+ report to+ 
ตำแหน่งหัวหน้างาน. เช่น 
Anthony reports to Vice 
President. 



  

 

•Subject+ Verb to Be+ 
responsible to+ ตำแหน่ง
หัวหน้างาน. 
Accounting and 
Financial managers are 
responsible to Chief 
Financial Officer. 
6.ผู้สอนบรรยายต่อเกี่ยวกับ
เอกสารสำคัญท่ีใช้ในการ
ประชุม ซึ่งถือเป็นกิจกรรม
สำคัญของการปฏิบัติงานใน
กิจวัตรประจำวันของ
คนทำงานคือ minute 
หมายถึง  บันทึกการประชุม 
มีองค์ประกอบท่ีสำคัญใน
ส่วนแรกของเอกสาร 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    11  คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมนิการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 



  

 

  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ /ใบงาน 
9.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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



  

 

 
- ผลการสอนของครู 

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

Quiz 3 
 
 

Unit 4:  Future Technology & Online Service 
Directions: Match people with their departments. 
a. logistics department 
b. purchasing department 
c. R & D department 
d. sales department  
e. human resources department 
 
____________ 1. David is responsible for selling new products. 
____________ 2. Sarah is planning and organizing the supply of materials for every  
                        department of a company. 
____________ 3. Peter recruits and trains new employees. 
____________ 4. Mac develops and improves new products for customers. 
____________ 5. Glen works as a driver to deliver some goods to customers. 
____________ 6. Anne buys some office supplies for a company. 

 
 
 



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เข้าเรียนตรงเวลา   
2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
3 มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
4 มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

5 มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
6 ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
7 มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
8 มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
9 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบติั   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค ์

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

1 ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 2.2 เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 3.1 รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 3.2 เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 3.3 ตอบแทนบญุคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 6.2 ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 6.3 หวังดีโอบออ้มอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 6.4 ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     



  

 

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 8.1 ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 8.2 ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 8.3 มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
9 มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกีย่วข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     



  

 

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  2 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 2 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  3 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 3 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  4 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 4 คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Vacation and Business Trips 
2. จำนวน 3 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1. ใช้คําศัพท์ท่ีแสดงถึงการบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
2. ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตได้  
3. ฟังข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของธนาคารได้  
4. ฟังเพื่อทําความเข้าใจสถานการณ์เกี่ยวกับการขอคืนสินค้าได้  
5. อ่านจดหมายเรื่องการร้องขอให้แก้ไขและจดหมายแจ้งการแก้ไขและตอบคำถามได้  
6. อ่านจดหมายร้องเรียนและตอบคำถามได้  
7. เข้าใจมารยาทและวิธีปฏิบัติในการให้ทิป 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

ด้วยตนเอง 
5. เนื้อหา 

1. คําศัพท์ท่ีแสดงถึงการบริการลูกค้า 
2. บทสนทนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต 
3. บทสนทนาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของธนาคาร  
4. บทสนทนาสถานการณ์เกี่ยวกับการขอคืนสินค้า  
5. จดหมายเรื่องการร้องขอให้แก้ไขและจดหมายแจ้งการแก้ไข  
6. จดหมายร้องเรียน  
7. มารยาทและวิธีปฏิบัติในการให้ทิป 

 8. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ  
9. การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 



  

 

 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน ์
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
งานอาชีพทางธุรกิจ 

1. ใช้คําศัพท์ท่ีแสดงถึงการบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 

2. ฟั งบทสนทนาเกี่ ยวกับการช่วยเห ลือลูก ค้าใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตได้  
3. ฟังข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของธนาคารได้  
4. ฟังเพื่อทําความเข้าใจสถานการณ์เกี่ยวกับการขอคืน
สินค้าได้  
5. อ่านจดหมายเรื่องการร้องขอให้แก้ไขและจดหมาย
แจ้งการแก้ไขและตอบคำถามได้  
6. อ่านจดหมายร้องเรียนและตอบคำถามได้  
7. เข้าใจมารยาทและวิธีปฏิบัติในการให้ทิป 

8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 

9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง Vacation and Business Trips จำนวน 3 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
9 
/ 

25 - 27 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ผู้สอนเขียนคำว่า 
Customer service และ 
Customer care บน
กระดาน และถามผู้เรียนว่า 
ผู้เรียนเคยได้รับบริการจาก
การซื้อสินค้าในลักษณะใด 
(ผู้สอนสามารถสุ่มถาม
ผู้เรียนในช้ันเรียน เพื่อ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การซื้อสินค้า
หรือบริการ และได้รับการ
ดูแลจากผู้ขายแตกต่างกัน
อย่างไร 
ขั้นสอน 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนดู 
Activity  5.1 Starting 
up; Customer care: 
Practice A-C หน้า 53 
เพื่อฝึกทำความเข้าใจนิยาม
ของคำว่า Customer care 
และกิจกรรมของผู้ขายใน
การให้บริการผู้ซื้อ ท้ังก่อน 
ระหว่าง และหลังการขาย 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการ
ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารใน
การให้บริการลูกค้า ผู้สอน
ยกตัวอย่างบทสนทนาใน 
Activity  5.2 
Conversation At the 
supermarket: Practice 
A-B หน้า 54 โดยผู้สอน
เปิดคลิปเสียงบทสนทนาให้
ผู้เรียนฟัง พร้อมยกตัวอย่าง
สำนวนของ shop 
assistant (พนักงานใน
ร้าน) สำหรับให้บริการ
ลูกค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
โดยตัวอย่างของบทสนทนา
นี้ ถือเป็นการให้บริการ
ก่อนการขายในซุปเปอร์
มาร์เก็ต 
4. ผู้สอนยกตัวอย่างของ
การให้บริการลูกค้า แต่เป็น
อาชีพอื่นๆ จากบทสนทนา
ในธนาคาร พร้อม
ยกตัวอย่างสำนวนของ 
bank teller(พนักงาน
บริการลูกค้าในธนาคาร) 

 
 
 
 
 
 



  

 

กําลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
types of bank 
accounts(ประเภทบัญชี
ธนาคาร) แก่ลูกค้า  
5. ผู้สอนกล่าวกับผู้เรียนว่า
ในบทสนทนาสองตัวอย่างท่ี
ผ่านมา เป็นการบริการ
ลูกค้าก่อนการขาย
ผลิตภัณฑ์ ในบทสนทนา
ตัวอย่างลำดับไปผู้สอน
ต้องการให้ผู้เรียนได้ดู
ตัวอย่างสถานการณ์
เกี่ยวกับงานบริการหลังการ
ขายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า 
โดยผู้สอนยกตัวอย่าง
คำศัพท์และสำนวนท่ีสำคัญ
ในการให้บริการหลังการ
ขายเพิ่มเติม ดังนี้ 
-We are very sorry 
about that. But our 
store has no refund 
policy. 
        เราขอแสดงความ
เสียใจท่ีจำเป็นต้องเรียนให้
ลูกค้าทราบว่า ทางร้านไม่มี
นโยบาย คืนเงินให้แก่ลูกค้า    
 -…you can exchange 
this iron for any model 
of equal or lesser 
value. 
คุณ(ลูกค้า)สามารถเปล่ียน
สินค้าเตารรีดเป็นรุ่นท่ีมี
มูลค่าของราคาสินค้าเท่ากับ
รุ่นเดิมหรือต่ำกว่าสินค้าตัว



  

 

เดิมท่ีชำรุด 
- We apologize for any 
inconvenience caused. 
ทางร้านต้องขออภัยกับ
ความผิดพลาด/ ขัดข้องท่ี
เกิดขึ้น 
6. ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียน
ทราบว่า นอกจากการท่ี
ลูกค้าเดินทางกลับไปท่ีร้าน
เพื่อขอความช่วยเหลือกรณี
ท่ีมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการ
ใช้งานสินค้า ลูกค้ายัง
สามารถติดต่อผู้ขายผ่าน 
จดหมายธุรกิจ 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    10.5  คะแนน 
  8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 



  

 

9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
9.1 แบบทดสอบ /ใบงาน 
9.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

- ผลการสอนของครู 
- ……………………………………………………………………………………………………..………………………………………... 
- ................................................................................................................................................................. 
- ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………... 

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เข้าเรียนตรงเวลา   
2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
3 มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
4 มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

5 มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
6 ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
7 มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
8 มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
9 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบติั   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค ์

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

1 ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 2.2 เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 3.1 รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 3.2 เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 3.3 ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 6.2 ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 6.3 หวังดีโอบออ้มอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 6.4 ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น     



  

 

ประมุขที่ถูกต้อง 
 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 8.1 ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 8.2 ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 8.3 มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
9 มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกีย่วข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 



  

 

หมายเหตุ ปฏิบติัได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  2 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 2 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  3 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 3 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  4 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 4 คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 
 



  

 

1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 Dealing with Problems 
2. จำนวน 3 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.  ใช้คําศัพท์ท่ีเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในงาน ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง  
2.  ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางไปทําธุรกิจ และตอบคำถามได้  
3.  อธิบายความหมายของป้ายสัญลักษณ์ท่ีพบเห็นในสนามบิน - สถานท่ีต่างๆได้ 
4.  อธิบายคําศัพท์และการแจ้งเตือนเสียงประกาศในสนามบิน  
5.  อ่านเรื่องราวการเล่าประสบการณ์การเดินทางภายในประเทศ และตอบคำถามได้ 
6.  อ่านเรื่องราวของสายการบินราคาประหยัด และตอบคำถามได้ 
7.  รู้จักมารยาทและวิธีปฏิบัติในการทักทายของคนต่างชาติ 
8.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9.  ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจด้วยตนเอง 

5. เนื้อหา 
1. คําศัพท์ท่ีเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อน  
2.  บทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางไปทําธุรกิจ  
3.  ความหมายของป้ายสัญลักษณ์ท่ีพบเห็นในสนามบิน 
4.  คําศัพท์และการแจ้งเตือนเสียงประกาศในสนามบิน  
5.  เรื่องราวการเล่าประสบการณ์การเดินทางภายในประเทศ  
6.  เรื่องราวของสายการบินราคาประหยัด  
7.  มารยาทและวิธีปฏิบัติในการทักทายของคนต่างชาติ 

 8. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ  
9. การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 



  

 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
งานอาชีพทางธุรกิจด้วยตนเอง 

1.  ใช้คําศัพท์ท่ีเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนได้ถกูต้อง  
2.  ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางไปทําธุรกิจ และ
ตอบคำถามได้  
3.  อธิบายความหมายของป้ายสัญลักษณ์ท่ีพบเห็นใน
สนามบินได้ 
4.  อธิบายคําศัพท์และการแจ้งเตือนเสียงประกาศใน
สนามบิน  
5.  อ่านเรื่องราวการเล่าประสบการณ์การเดินทาง
ภายในประเทศ และตอบคำถามได้ 
6.  อ่านเรื่องราวของสายการบินราคาประหยัด และตอบ
คำถามได้ 
7.  รู้จักมารยาทและวิธีปฏิบัติในการทักทายของคน
ต่างชาติ 
8.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9.  ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง Vacation & Business trip จำนวน 3 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
10 
/ 

28 – 30 

ขั้นนำเขา้สู่บทเรียน 
1 ผู้สอนเขียนคำว่า 
“vacation” และ 
“holiday” บนกระดาน 
หรือนำเสนอผ่านส่ือ  
PowerPoint และถาม
ผู้เรียนว่า ท้ังสองคำนี้มี
ความหมายเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร  
ขั้นสอน 
2. ผู้สอนอธิบายความ
แตกต่างของคำว่า 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

“vacation” และ 
“holiday” ดังนี ้
โดยคำว่า holiday เป็น 
British English แต่ คำว่า 
vacation เป็น American 
English นอกจากนั้น ยังใช้
ในความหมายสิทธิได้รับ
วันหยุดจากการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายแรงงาน 
เรียกว่า paid holiday หรือ 
paid vacation  
เช่น She spent her 
holiday decorating the 
flat. 
The package includes 
20 days' paid holiday a 
year. 
3.เมื่อผู้เรียนได้รู้ความหมาย
ของคำศัพท์ “vacation” 
และ “holiday” โดยให้
ผู้เรียนฟังบท 
สนทนาและตอบคำถามท้าย
การอ่าน หลังจากนั้นผู้สอน
เสริมการเขียนประโยคท่ี
เกี่ยวของกับการ 
เดินทางท่ีมีคําว่า trip หรือ 
business trip  
4.ในหัวข้อถัดไปผู้สอนพูดถึง 
signs at the airport 
5.ผู้สอนนำสัญลักษณ์
ข้างต้นนำเสนอผ่านส่ือ 
PowerPoint และถาม
ผู้เรียนว่า ผู้เรียนเคย 
พอเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้
หรือไม่ ท่ีไหน และมี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ความหมายว่าอย่างไร  
และทำแบบฝึกหัดอ่าน
ความหมายสัญลักษณ์ต่างๆ 
ในภาษาอังกฤษ เมื่อผู้เรียน 
เสร็จแล้ว เฉลยร่วมกัน 
6.ผู้สอนยกตัวอย่าง
สถานการณ์ท่ีสามารถ
เกิดขึ้นในการเดินทาง โดย
เฉพาะท่ีสนามบิน  
 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3 คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    10.5  คะแนน 
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมนิต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ /ใบงาน 
9.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



  

 

10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทกึหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



  

 

Quiz 4 
Unit 6: Vacation & Business trip. Directions: Write signs at the airport from the pictures given. 

1.  
 
 
                        _______________________ 
 

2.  
 
                        _______________________ 
 
 

3.  
                  
                        _______________________ 
 

4.   
 
                                      ________________________ 
 

5.  
 
                                     ________________________ 
 
6.  
 

          ________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เข้าเรียนตรงเวลา   
2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
3 มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
4 มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

5 มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
6 ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
7 มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
8 มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
9 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบติั   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มั่น

ใน
สถ

าบ
ันฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มวี
ิ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 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาหท์ี่.................................. 



  

 

คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

1 ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 2.2 เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 3.1 รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 3.2 เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 3.3 ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 6.2 ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 6.3 หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     



  

 

 6.4 ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     
7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขที่ถูกต้อง 
    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 8.1 ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 8.2 ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 8.3 มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
9 มีสติ รู้ รู้คดิ รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรสั ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     



  

 

 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  2 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 2 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  3 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 3 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  4 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 4 คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Business Information from the Internet, Emails 
2. จำนวน 6 ชัว่โมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1. ใช้คําศัพท์และสํานวนเพื่อรับฝากข้อความได้อย่างถูกต้อง 
2. ฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ท่ีเกี่ยวกับการรับฝากข้อความ และตอบคำถามได้  
3. ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการโทรศัพท์ติดต่อ และตอบคำถามได้ 
4. สามารถจดบันทึกข้อความในรายละเอียดท่ัวไปได้ 
5. สามารถอา่นข้อความส้ันๆ ท่ีเพื่อนเขียนให้กันได้  
6. อ่านจับใจความสําคัญสถานการณ์การนัดหมายทางโทรศัพท์ได้  
7. เข้าใจการแสดงความรู้สึกผ่านนํ้าเสียงของผู้สนทนา 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจด้วยตนเอง 

5. เนื้อหา 
1. คําศัพท์และสํานวนเพื่อรับฝากข้อความ 
2. บทสนทนาทางโทรศัพท์ท่ีเกี่ยวกับการรับฝากข้อความ และตอบคำถามได้  
3. ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการโทรศัพท์ติดต่อ และตอบคำถามได้ 
4. สามารถจดบันทึกข้อความในรายละเอียดท่ัวไปได้ 
5. การอ่านข้อความส้ันๆ ท่ีเพื่อนเขียนให้กันได้  
6. การอ่านจับใจความสําคัญสถานการณ์การนัดหมายทางโทรศัพท์ได้  
7. การแสดงความรู้สึกผ่านนํ้าเสียงของผู้สนทนา 
 8. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ  
9. การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 



  

 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
งานอาชีพทางธุรกิจด้วยตนเอง 

1. ใช้คําศัพท์และสํานวนเพื่อรับฝากข้อความได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. ฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ท่ีเกี่ยวกับการรับฝาก
ข้อความ และตอบคำถามได้  
3. ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการโทรศัพท์ติดต่อ และตอบ
คำถามได้ 
4. สามารถจดบันทึกข้อความในรายละเอียดท่ัวไปได้ 
5. สามารถอ่านข้อความส้ันๆ ท่ีเพื่อนเขียนให้กันได้  
6. อ่านจับใจความสําคัญสถานการณ์การนัดหมายทาง
โทรศัพท์ได้  
7. เข้าใจการแสดงความรู้สึกผ่านนํ้าเสียงของผู้สนทนา 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง  Business Information from the Internet, Emails จำนวน 6 ชั่วโมง 

คร้ังที/่ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
11 - 12 

/ 
31 – 36 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ผู้สอนเขียนคำศัพท์บน
กระดาน หรือนำเสนอผ่าน
ส่ือ PowerPoint ดังนี้ 
Word focus: take a 
message 
send a message   
leave a message   
receive / get a message  
2.ให้ผู้เรียนเขียนข้อความ
ส้ันๆ เป็นภาษาอังกฤษถึง
ผู้สอน โดยให้ผู้เรียน
เปรียบเทียบกับวิธีการเขียน
บันทึกข้อความอย่างไม่เป็น

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

ทางการในรูปแบบภาษาไทย  
ขั้นสอน 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนดู
ความหมายของคำศัพท์
เกี่ยวกับการรับฝากข้อความ 
ดังนี้  
take a message= รับฝาก
ข้อความ 
send a message  = ส่ง
ข้อความ 
leave a message  = ฝาก
ข้อความ 
receive / get a message  
= ได้รับข้อความ 
 4. ผู้สอนสรุปว่าทุกสำนวน
มีความแตกต่างกันตรงท่ีการ
ใช้คำกริยาเพื่อส่ือ
ความหมายเกี่ยวกับการส่ง
ข้อความแตกต่างกัน 
หลังจากนั้นผู้สอน
ยกตัวอย่างการใช้สำนวนใน 
ประโยค พร้อมแปล
ความหมาย ดังนี้  
Would you like to leave 
a message?  (คุณอยากจะ
ฝากข้อความไว้ไหม) 
Can I leave a message?  
(ฉันขอฝากข้อความไว้ได้
ไหม) 
Can I take a message?  
(ฉันขอรับฝากข้อความไว้ได้
ไหม) 
Can I take your 
message?  (ฉันขอรับฝาก
ข้อความของคุณไว้ได้ไหม) 
5. ผู้สอนยกตวัอย่างเสริม
จาก Activity 7.1 Starting 
up; Miscellaneous 
words: Practice C หน้า 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

76 โดยเปิดคลิปเสียงให้
ผู้เรียนฟัง และฝึกพูดตาม 
6. ผู้สอนเสริมการนำกลุ่ม
สำนวนดังกล่าวไปใช้ในการ
สนทนาทางโทรศัพท์ โดยให้
ผู้เรียน   
7.นอกจากนั้น ผู้สอนเสริม
บทสนทนาการโทรศัพท์
เพิ่มเติมใน Activity 7.3 
Giving information; 
Making a call: Practice A 
หน้า 78- 79 พร้อมอธิบาย
สำนวนท่ีปรากฏในบท
สนทนา 
8.ผู้สอนแจ้งผู้เรียนว่า
บทเรียนสุดท้ายเป็นการสรุป
หัวข้อสำคัญของการจด
บันทึก หรือ Note- taking 
คือ มีหัวข้อสำคัญท่ีผู้เรียน
ควรฝึกในการจดบันทึกให้
ถูกต้อง ดังนี้ 
•ช่ือบุคคล โดยเฉพาะช่ือ
ของชาวต่างชาติจะต้อง
สะกดให้ถูกต้อง  
•การเขียนวันท่ี โดยแบ่ง
ออกเป็นแบบ American 
และ British style  
•การฟังและเขียนหมายเลข
โทรศัพท์     
conversational tone 
หรือภาษาพูดใน
ชีวิตประจำวัน มากกว่า
ภาษาเขียนอย่างเป็น 
ทางการ 

 
 
 
 



  

 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   1  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    9 คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมนิ 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ /ใบงาน 
9.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



  

 

Quiz 5 
 

Unit 7: Dealing with  messages  
Directions: Write a short message to your teacher that you will be absent tomorrow. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To…………… 

 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------

---------- 

                                           From…………… 



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เข้าเรียนตรงเวลา   
2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
3 มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
4 มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

5 มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
6 ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
7 มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
8 มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
9 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบติั   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค ์

 

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

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาหท์ี่.................................. 



  

 

คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

1 ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 2.2 เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 3.1 รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 3.2 เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 3.3 ตอบแทนบญุคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผือ่แผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 6.2 ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 6.3 หวังดีโอบออ้มอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     



  

 

 6.4 ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     
7 เขา้ใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขที่ถูกต้อง 
    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 8.1 ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 8.2 ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 8.3 มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
9 มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     



  

 

 รวม     
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  2 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 2 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  3 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 3 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  4 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 4 คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Part-time Jobs 
2. จำนวน 6 ชัว่โมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.รู้และเข้าใจความหมายของคําศัพท์ท่ีควรทราบในงานธุรกิจท่ัวไป 
2. ฟังบทสนทนาท่ีเกี่ยวกับศูนย์การค้า และตอบคำถามได้ 
3. ชมภาพยนตร์โฆษณา และการนําเสนอสินค้าผ่านส่ือต่างๆ และตอบคำถามได้  
4. รู้และเข้าใจวิธีการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษ 
5. อ่านส่ิงพิมพ์ท่ีใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และตอบคำถามได้ 
6. บอกความหมายและสถานการณ์ของธุรกิจค้าปลีกได้  
7. รู้และเข้าใจเรื่องเครื่องแต่งกายสําหรับคนทํางานในประเทศสหรัฐอเมริกา 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ี    
    กําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจด้วยตนเอง 

5. เนื้อหา 
1.คําศัพท์ท่ีควรทราบในงานธุรกิจท่ัวไป 
2. บทสนทนาท่ีเกี่ยวกับศูนย์การค้า 
3. ภาพยนตร์โฆษณาและการนําเสนอสินค้าผ่านส่ือต่างๆ 
4. วิธีการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษ 
5. การอ่านส่ิงพิมพ์ท่ีใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
6. อ่านบทความสถานการณ์ของธุรกิจค้าปลีก 
7. เครื่องแต่งกายสําหรับคนทํางานในประเทศสหรัฐอเมริกา 
8. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ  
9. การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 



  

 

 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทาง
ธุรกิจ 
2.พูดใหข้้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทาง
ธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพทางธุรกิจด้วยตนเอง 

1.รู้และเข้าใจความหมายของคําศัพท์ท่ีควรทราบใน
งานธุรกิจท่ัวไป 
2. ฟังบทสนทนาท่ีเกี่ยวกับศูนย์การค้า และตอบ
คำถามได้ 
3. ชมภาพยนตร์โฆษณา และการนําเสนอสินค้าผ่าน
ส่ือต่างๆ และตอบคำถามได้  
4. รู้และเข้าใจวิธีการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษ 
5. อ่านส่ิงพิมพ์ท่ีใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
ตอบคำถามได้ 
6. บอกความหมายและสถานการณ์ของธุรกิจค้าปลีก
ได้  
7. รู้และเข้าใจเรื่องเครื่องแต่งกายสําหรับคนทํางานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เร่ือง Part-time Jobs จำนวน 6 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
13 - 14 

/ 
37 – 42 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดย
ให้ผู้เรียนได้รู้จักคำศัพท์ท่ีมัก
คุ้นเคยในการส่ือสารทาง
ธุรกิจและอยู่ในส่ือประเภท
ต่างๆ ท้ังเอกสารส่ิงพิมพ์ 
ภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน์ หรือส่ือใหม่ต่างๆ 
ดังนี ้
a. Company profile 
b .Advertisement or 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

Advertising 
c. The print media 
d. Brochure 
e. Quotation 
f.  order 
g. Receipt 
ขั้นสอน 
2.ผู้สอนสรุปความหมาย
เพิ่มเติมจากท่ีผู้เรียน
นำเสนอหน้าช้ันเรียน โดย
เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนท่ีไม่
สมบูรณ์ให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆ 
ดียิง่ขึ้น หลังจากนั้นผู้สอน
ให้ผู้เรียนเปิดหนังสือ 
Activity  8.1 Starting up; 
Do you know these 
terms?: Practice A-G 
หน้า 87-88 เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์
ท่ีอภิปรายร่วมกันในช่วง
นำเข้าสู่บทเรียน เมื่อผู้เรียน
ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว จึง
เฉลยร่วมกัน 
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกทักษะ
การฟังโดย ฟังบทสนทนา
เกี่ยวกับสถานท่ีประกอบ
ธุรกิจ ได้แก่ห้างสรรพสินค้า
ท่ีมีช่ือเสียงของกรุงเทพฯ 
จาก Activity  8.2 
Conversation; A famous 
shopping mall: Practice 
A-B หน้า 89 โดยเมื่อผู้เรียน
อ่านบทสนทนาเสร็จแล้วให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ตอบคำถามท้ายบทสนทนา 
และเฉลยร่วมกันในช้ันเรียน 
4.ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับคำ
ว่า  “Advertising” คือ
อะไร และยกตัวอย่าง
โฆษณาประกอบ ผู้สอนให้
ผู้เรียนเปิด Activity  8.3 
Giving information; 
Advertising: Practice A 
หน้า 90 ประกอบการ
อธิบาย  
5.ผู้สอนยกตัวอย่างส่ิงพิมพ์ 
ประเภทหนังสือพิมพ์ถือเป็น
ส่ิงท่ีอยู่ในชีวิตประจำวัน 
ดังนั้น ผู้เรียนควรรู้จักวิธีการ
นำเสนอขอ้มลู โดยเฉพาะ
ส่วนท่ีดึงดูดใจผู้อ่าน ได้แก่
พาดหัวข่าว หรือใน
ภาษาอังกฤษเรียกว่า 
“Headline” ผู้สสสอออน
ให้ผู้เรียนดูตัวอย่างการพาด
หัวข่าวในภาษาอังกฤษจาก 
Activity  8.4 Increasing 
your comprehension; 
News headlines 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   1  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    9.5 คะแนน 



  

 

  8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ /ใบงาน 
9.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เข้าเรียนตรงเวลา   
2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
3 มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
4 มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมข้ีอสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

5 มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
6 ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
7 มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
8 มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
9 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบติั   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมนิคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  2 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 2 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  3 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 3 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  4 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 4 คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

                                  (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 Business Correspondence 
2. จำนวน 6 ชัว่โมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1. รู้และเข้าใจคําศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารในรูปแบบข้อความและเอกสาร 
2. จำแนกความแตกต่างระหว่างจดหมายท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้ 
3. รู้และเข้าใจภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารทางอีเมลเพื่อแจ้งให้ทราบ 
4. อธิบายคําศัพท์ท่ีเกี่ยวกับการส่งแฟกซ์ได้ 
5.  อ่านบัตรเชิญร่วมงานแต่งงานและอีเมลเชิญร่วมงานปีใหม ่และตอบคำถามได้  
6.   รู้และเข้าใจเทคนิคเขียนจดหมายธุรกิจ  
7.   รู้และเข้าใจมารยาทในการเขียนอีเมล 
8.   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ี 
      กําหนดให้ได้ 
9.   ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3. สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4. สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5. เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

5. เนื้อหา 
1. ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารในรูปแบบข้อความและเอกสาร 
2. จดหมายท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
3. ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารทางอีเมลเพื่อแจ้งให้ทราบ 
4. คําศัพท์ท่ีเกี่ยวกับการส่งแฟกซ์ 
5. บัตรเชิญร่วมงานแต่งงานและอีเมลเชิญร่วมงานปีใหม่  
6. เทคนิคในการเขียนจดหมายธุรกิจ 
7. มารยาทในการเขียนอีเมล 
8. การเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ 
9. การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 



  

 

 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
2.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3.สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา 
4.สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5.เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพ
ทางธุรกิจ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
งานอาชีพทางธุรกิจ 

1. รู้และเข้าใจคําศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารใน
รูปแบบข้อความและเอกสาร 
2. จำแนกความแตกต่างระหว่างจดหมายท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการได้ 
3. รู้และเข้าใจภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารทางอีเมลเพื่อแจ้ง
ให้ทราบ 
4. อธิบายคําศัพท์ท่ีเกี่ยวกับการส่งแฟกซ์ได้ 
5.  อ่านบัตรเชิญร่วมงานแต่งงานและอีเมลเชิญร่วมงาน
ปีใหม ่และตอบคำถามได้  
6.   รู้และเข้าใจเทคนิคเขียนจดหมายธุรกิจ  
7.   รู้และเข้าใจมารยาทในการเขียนอีเมล 
8.   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9.   ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เร่ือง Business Correspondence จำนวน 6 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

15 - 16 
/ 

43 – 48 

ขัน้นำเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนเขียนคำศัพท์
บนกระดาน หรือนำเสนอ
ผ่านส่ือ PowerPoint ดังนี้  

Written 

Communication 

letter     e-mail 

fax                   memo 

report             notice 

 
2. ผู้สอนและผู้เรียน
อภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน
ว่าในชีวิตประจำวัน ผู้เรียน
ได้มีโอกาสใช้การส่ือสารท่ี
เป็นลายลักษณ์อักษรเหล่านี้

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

หรือไม่ และใช้เพื่ออะไร 
ขั้นสอน 
3.เมื่อผู้สอนและผู้เรียน
อภิปรายความหมายและ
การใช้เอกสารข้างต้นในการ
ส่ือสารในชีวิตประจำวันแล้ว 
ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ
แบบฝึกหัดหาคำจำกัดความ
เอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Activity  9.1 
Starting up; Written 
communication: 
Practice A-D หน้า 100 
เมื่อผู้เรียนทำเสร็จแล้วเฉลย
ร่วมกัน 
4.ผู้สอนยกตัวอย่างเอกสาร
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ผู้เรียนได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง 
โดยให้อ่านบทสนทนาการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของ formal letter และ
informal letter จาก 
Activity  9.2 
conversation; Formal & 
Informal letters หน้า 
101 หลังจากนั้นผู้สอนสรุป
ความแตกต่างของจดหมาย
จากบทสนทนา  
5. ผู้สอนยกตัวอย่างเอกสาร
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร
ลำดับถัดไป คือ e-mail โดย
อีเมลมีลักษณะเด่นในเรื่อง
สามารถทำให้การส่ือสาร
สะดวกรวดเร็ว ผู้สอน
ยกตัวอย่างการใช้ภาษาเพื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

การส่ือสารทางอีเมลเพื่อแจ้ง
ให้ทราบ(Notification) โดย
ให้ผู้เรียนดู Activity  9.3 
Giving information; 
Notification: Practice A-
E  หน้า 103 -105 และ
ทำแบบฝึกหัดท้ายการอ่าน 
เพื่อฝึกภาษาการส่ือสารผ่าน
ทางอีเมล โดยคำศัพท์สำคัญ
ท่ีผู้เรียนควรรู้จักการใช้ใน
โครงสร้างประโยค มีดังนี ้
•inform (แจ้งให้ทราบ) 
•notify (แจ้งให้ทราบ) 
•pleased (รู้สึกยินดี) 
•glad (รู้สึกเสียใจ) 
•advise (แจ้งให้ทราบ) 
* ผู้สอนอธิบายการใช้
คำศัพท์จาก Activity  9.3: 
Practice B หน้า 103-
104 
6. เอกสารลายลักษณ์อักษร
ลำดับถัดไปถือเป็นเอกสารท่ี
ใช้ในการติดต่อภายในและ
นอกสำนักงาน ผู้สอน
นำเสนอภาพเครื่องส่งแฟกซ์ 
ผ่านส่ือ PowerPoint และ
อธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับการ
ส่งแฟกซ์ 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   1  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    9.5 คะแนน 



  

 

  8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ /ใบงาน 
9.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เข้าเรียนตรงเวลา   
2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
3 มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
4 มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

5 มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
6 ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
7 มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
8 มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
9 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบติั   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

1 ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถงึการยึดมั่น     
 2.2 เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 3.1 รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 3.2 เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 3.3 ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผือ่แผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 6.2 ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 6.3 หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 6.4 ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     



  

 

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 8.1 ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 8.2 ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 8.3 มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
9 มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เกบ็ออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกีย่วข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     



  

 

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  2 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 2 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  3 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 3 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  4 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 4 คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

                                 (นางสาวปิยวรรณ กระมุท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 Looking back 
2. จำนวน 6 ชัว่โมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1. บอกความหมายคําศัพท์จากแต่ละหน่วยการเรียนท่ีผ่านมาได้ 
2. ฟังบทสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงาน และตอบคำถามได้  
3. ศึกษาตัวอย่างการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปัจจุบัน และตอบคำถามได้ 
4. อ่านโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ท่ีอยู่ในชีวิตประจำวัน  
5. อ่านข่าวธุรกิจและเทคโนโลยี และตอบคำถามได้  
6. อ่านจับใจความลักษณะท่ีสําคัญของอาชีพนักขาย และตอบคำถามได้ 
7. อ่านข้อมูลประเทศท่ีมีระบบจราจรซ้ายมือและขวามือ และตอบคำถามได้ 
8.   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ี 

      กําหนดให้ได้ 
9.   ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
3. สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4. สรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
5. เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานในงานอาชีพทางธุรกิจ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

5. เนื้อหา 
1. ทบทวนคําศัพท์จากแต่ละหน่วยการเรียนท่ีผ่านมา 
2. บทสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงาน  
3. ตัวอย่างการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปัจจุบัน  
4. โฆษณาในรูปแบบต่างๆ ท่ีอยู่ในชีวิตประจำวัน  
5. ข่าวธุรกิจและเทคโนโลยี  
6. การอ่านจับใจความลักษณะท่ีสําคัญของอาชีพนักขาย 
7. การอ่านข้อมูลประเทศท่ีมีระบบจราจรซ้ายมือและขวามือ 
8.     การเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ 
9.     การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 



  

 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.บอกความหมายคําศัพท์จากแต่ละหน่วยการเรียนท่ี
ผ่านมาได้ 
2.ฟังบทสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงาน และตอบคำถาม
ได้  
3.ศึกษาตัวอย่างการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปัจจุบัน และ
ตอบคำถามได้ 
4.อ่านโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ท่ีอยู่ในชีวิตประจำวัน  
5.อ่านข่าวธุรกิจและเทคโนโลยี และตอบคำถามได้  
6.อ่านจับใจความลักษณะท่ีสําคัญของอาชีพนักขาย และ
ตอบคำถามได้ 
7.อ่านข้อมูลประเทศท่ีมีระบบจราจรซ้ายมือและขวามือ 
และตอบคำถามได้ 
8.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น  และฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9.ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

1.บอกความหมายคําศัพท์จากแต่ละหน่วยการเรียนท่ี
ผ่านมาได้ 
2. ฟังบทสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงาน และตอบคำถาม
ได้  
3. ศึกษาตัวอย่างการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปัจจุบัน และ
ตอบคำถามได้ 
4. อ่านโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ท่ีอยู่ในชีวิตประจำวัน  
5. อ่านข่าวธุรกิจและเทคโนโลยี และตอบคำถามได้  
6. อ่านจับใจความลักษณะท่ีสําคัญของอาชีพนักขาย 
และตอบคำถามได้ 
7. อา่นข้อมูลประเทศท่ีมีระบบจราจรซ้ายมือและขวามือ 
และตอบคำถามได้ 
8.   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษจากหัวข้อท่ีกําหนดให้ได้ 
9.   ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เร่ือง Looking backจำนวน 6 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

17 - 18 
/ 

49 – 54 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนบอกผู้เรียน
ว่า ในหน่วยการเรียนรู้
สุดท้าย จะเป็นการทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาท่ี
เรียนมาท้ังหมด โดยผู้สอน
ต้องการให้ผู้เรยีนทบทวน
ความรู้ในแบบฝึกหัดท่ีอยู่ใน
บทเรียนนี้ เพื่อเป็นการ
เตรียมตัวสอบปลายภาค
เรียน 
ขั้นสอน 
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. ส่ือ Power point 
3. ใบงาน 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

แบบฝึกหัดหัดทบทวน
คำศัพท์และสำนวนท่ีสำคัญ
ของแต่ละบทเรียนใน 
Activity 10.1 Starting up; 
Miscellaneos words: 
Practice A-J หน้า 115-
116 
3.ผู้สอนฝึกทักษะการฟังโดย
ให้ฟังบทสนทนาจากคลิป
เสียงท่ีเปิดให ้2 ครัง้ และให้
อ่านทบทวนด้วยตนเองอีก
หนึ่งครั้ง หลังจากนั้นให้ทำ 
Activity  10.2 
Conversation; Chit-chat 
at work: Practice A-B 
หน้า 117 
4.ผู้สอนให้อ่านบทความ
เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ และ
ตอบคำถามท้ายการอ่าน
จาก Activity  10.3 Giving 
information; My current 
job: Practice A- B  หน้า 
118 
5.ผู้สอนยกตัวอย่างส่ือ
โฆษณาในชีวิตประจำวัน 
Tray liner หรือ Place 
mat (กระดาษโฆษณาบน
ถาด)  และ Billboard (ป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่) โดยถาม
ผู้เรียนว่าส่ือเหล่านี้มีการ
นำเสนอข้อความเป็น
ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
อย่างไร ให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันในช้ัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

เรียน โดยผู้สอนขอ
อาสาสมัครเรียกถาม-ตอบ
ในช้ันเรียน หลังจากนั้นให้
ผู้เรียนทบทวนโดยทำ
แบบฝึกหัดจาก Activity  
10.4 Increase your 
comprehension; Other 
types of ads: Practice A- 
D  หน้า 119 
6.ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่าน 
Activity  10.5 Reading 
News; Practice: A-B หน้า 
120 เพื่อทบทวนโครงสร้าง
ประโยคของการพาดหัวข้อ
ข่าว 
7.ผู้สอนอธิบายเสริมเรื่อง
อาชีพ salesperson จาก 
Activity  10.6 Business 
Talk; Characteristics of a 
great salesperson: 
Practice A-B หน้า 121-
122  
8.บทเรียนสุดท้ายเป็น
การศึกษาอาหารประจำชาติ
ของกลุ่มประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จาก Activity  10.9 Know 
the neighbors in AEC; 
Southeast Asian cuisine: 
Practice A-C หน้า 126-
127 

 
 
 



  

 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   1  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    9 คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ /ใบงาน 
9.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เข้าเรียนตรงเวลา   
2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
3 มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
4 มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

5 มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
6 ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
7 มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
8 มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
9 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบติั   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
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ยัด
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ย ์

.สุภ
าพ

 

ตร
งต่

อเ
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสมำ่เสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาหท์ี่.................................. 



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

1 ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 2.2 เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 3.1 รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 3.2 เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 3.3 ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผือ่แผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 6.2 ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ขอ้ตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 6.3 หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 6.4 ให้แบง่ปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     



  

 

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 8.1 ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 8.2 ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 8.3 มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
9 มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกีย่วข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     



  

 

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  2 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 2 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  3 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 3 คะแนน 
  ปฏิบัติได้  4 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 4 คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

                                  (นางสาวปิยวรรณ กระมุท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสงัเกต 
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 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครัง้และต้องร้องขอ 
2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตริย์ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบบันทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ความเปน็จริงท่ีแสดงถึงการ

ยึดมัน่ในความถูกต้อง 
ยอมรับผลการกระทำของ

ตนเองและผู้อื่น 

เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ 
สติปญัญาในการช่วยเหลือ

ผู้อื่นและสังคม 
 

ควบคุมตนเองเมื่อ
ประสบความยากลำบาก
และไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถงึ
การยึดมั้นในความถูกต้อง ยอมรับผลการกระทำของ
ตนเองและผู้อื่น 

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

2.2 เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
 
 

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

2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 

1 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 
2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 
 

 
 
 
 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

รู้จักบุญคุณพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

และผู้มีพระคุณ 

เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือ
ภารกิจการงาน ปฏิบัติ
ตนตามคำส่ังสอนท่ี

ถูกต้องและเหมาะสม 

ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และ

ผู้มีพระคุณ 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมทีส่ังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
3.1 รู้จักบญุคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้
มีพระคุณ 

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

3.2 เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตน
ตาคำส่ังสอนท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 
 

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

3.3 ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณ 
 
 

1 = ตอบแทนบญุคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณ 
2 = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณเป็นท่ียอมรับ 
3 = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียง 
4 = ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียง
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

แสวงหาความรู้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

มุ่งมั่นต้ังใจเพียร
พยายามในการศึกษา

และปฏิบัติงาน 

แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ 
จนบรรลุผลสำเร็จ 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 1 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงเพียงอย่างเดียว 

2 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมเมื่อได้รับ
มอบหมายเท่านั้น 
3 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วยตนเอง 
4 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 

4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและ
ปฏิบัติงาน 
 
 

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

4.3 แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ จนบรรลุผลสำเร็จ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 

เลขที ่

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 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 = ปฏิบติัตนและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

ประพฤติตามหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม 

ปฏิบติัโดยยืดตาม
กติกา ข้อตกลง/
กฎ/ระเบียบ ของ

สถานศึกษา 

หวังดีโอบอ้อม
อารีช่วยเหลือ

ผู้อื่นตามโอกาส 
 

ให้ แบ่งปัน 
เอือ้เฟื้อ 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 ปฏบิัติโดยยืดตามกติกา ข้อตกลง /กฎ / ระเบียบ
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

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

6.3 หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส 
 
 
 
 

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

6.4 ให ้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 

 
 
 
 

เลขที ่

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ถูกต้อง 

เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 

ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 



  

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่ีถูกต้อง 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

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

7.2 เคารพสิทธิของผู้อืน่ 
 
 
 
 

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

7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 

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



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

 
 
 
 

เลขที ่

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

ตรงต่อเวลา ประพฤติตรงตามคำสั่งหรือ
ข้อบังคับของสถานศึกษา 

เคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 



  

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินท่ี 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 ประพฤติตรงตามคำส่ังหรือขอ้บังคับของ
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 

 
 
 
 

เลขที ่

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คิดดี พูดดี ทำดี สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อม
ตนตามสถานภาพและ

กาลเทศะ 

รอบคอบเหมาะสมกับวัย 
สถานการณ์บทบาทของตนเองตาม

แนวพระราชดำรัส 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

 

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

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้า
เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

ใช้วัสดุถูกต้อง
พอเพียงและ

เหมาะสมกับงาน 

เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
ส่ิงของให้เกิดประโยชน์

คุ้มค่า 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
ตามกำหนดโดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 



  

 

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

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 = ไม่เกี่ยวขอ้งกับอบายมุขใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า
และชักชวนเพื่อนให้ห่างไกลอบายมุข 
 

11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนเอง 
 
 
 
 
 

1 = ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนเอง 
2 = ไม่นำทรัพย์สินของผู้อืน่เป็นของตนเองและดูแล
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 

 
 
 
 

เลขที ่

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืนตรง
เคารพธงชาติร้องเพลงชาติ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกับ
การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

ประพฤติปฏิบติัตนตาม
ความเป็นจริงท่ีแสดงถึง

การยึดมั่นในความถูกต้อง 
ยอมรับผลการกระทำของ

ตนเองและผู้อื่น 

เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ 
สติปัญญาในการ

ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
 

 

ควบคุมตนเองเมื่อประสบ
ความยากลำบากและไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 
 

 
 



  

 

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 

ตอบแทนบญุคุณของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้

มีพระคุณ 
 
 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 
 
 
 

เลขที ่

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

แสวงหาความรู้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายาม
ในการศึกษาและ

ปฏิบัติงาน 

แก้ปัญหา และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ จน
บรรลผุลสำเรจ็ 

 
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 
 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวปิยวรรณ กระมุท) 
 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

ประพฤติตามหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม 

ปฏิบัติโดยยืดตาม
กติกา ข้อตกลง/กฎ/

ระเบียบ ของ
สถานศึกษา 

หวังดีโอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือผู้อื่นตาม

โอกาส 
 

ให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ 
และช่วยเหลือผู้อื่น 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ถูกต้อง 
 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ท่ีถูกต้อง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 
 
 

ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวปิยวรรณ กระมุท) 



  

 

 
แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 

รายการประเมินที่ 8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

ตรงต่อเวลา ประพฤติตรงตามคำส่ัง
หรือขอ้บังคับของ

สถานศึกษา 

เคารพและนอบน้อมต่อ
ผู้ใหญ่ 

 
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 
 

 



  

 

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 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้า
เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมือ่มีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

ใช้วัสดุถูกต้อง
พอเพียงและ

เหมาะสมกับงาน 

เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
ส่ิงของให้เกิดประโยชน์

คุ้มค่า 
 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายตามกำหนดโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่น 
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบติั                                            (นางสาว  ปิยวรรณ  กระมุท) 



  

 

 
แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 

รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส  
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาว  ปิยวรรณ  กระมุท) 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมนิ 

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายตาม
สุขอนามัย 

ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

 

ไม่นำทรัพย์สิน
ของผู้อื่นเป็นของ

ตนเอง 

หลีกเล่ียงแหล่ง
มั่วสุม 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาว ปิยวรรณ  กระมุท) 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


