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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้

 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
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คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต  รหัสวิชา 20000-1206 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 7 หน่วย 
ประกอบด้วย About the Internet, Web Browsers & Search Engines, User Interface, On-screen 
Instructions, Internet search, Comprehension & Presentation, Writing on Social Media, Improving 
English Skills with Online Resources 

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่าง
ดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้
โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
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ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต  รหัสวิชา 20000-1206 จำนวน 1 หน่วยกิต 36 ชั่วโมง (0-2-1) 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษา ท่ีพบเห็น
บ่อย ๆ การใช้ Web browsersและSearch engines การอ่านคําส่ังและปฏิบัติตามคําส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ การ
สืบค้นข้อมูลเรื่องทีÉสนใจ/เรื่องทางวิชาชีพโดยใช้คําสําคัญ (Keywords) การอ่าน สรุป และนําเสนอข้อมูล ท่ีสืบค้นจาก
เว็บไซต์ (Websites) การเขียนรูปแบบต่าง ๆ บนส่ือสังคมออนไลน์(Social media) และการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
3.2 สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต  
3.3 ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล ติดต่อส่ือสารและพัฒนา

ทักษะทางภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
4. มาตรฐานรายวิชา 

4.1 สืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้คําสําคัญ  
4.2 อ่านคําส่ังและปฏิบัติตามคําส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ  
4.3 นําเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์  
4.4 เขียนข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์  
4.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

 
 



  

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

 
 

หน่วยการเรียน สมรรถนะรายหน่วย 
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1. About the internet สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ นำเสนอข้อมูลท่ี
สืบค้นจากเว็บไซต์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

0.5 1 1 0.5 - - 4 3 10 3 

 
4 

2 .  Web browsers and search 
engines 

สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ อ่านคำส่ังและ
ปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ นำเสนอข้อมูลท่ี
สืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

0.5 1 1 0.5 - - 4 3 10 3 

 
 

4 

3. User interface สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ อ่านคำส่ังและ
ปฏิบติัตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ นำเสนอข้อมูลท่ี
สืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

0.5 1 1 0.5 - - 4 3 10 3 

 
 
4 

4. On-screen Instruction สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ อ่านคำส่ังและ
ปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ นำเสนอข้อมูลท่ี
สืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1 1 1.5 1 - - 6 4.5 15 2 

 
 
4 



  

5. Internet Search  สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ อ่านคำส่ังและ
ปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ นำเสนอข้อมูลท่ี
สืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1 2 2 1 - - 8 6 20 3 

 
 
4 

6. Comprehension & 
Presentation 

สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ นำเสนอข้อมูลท่ี
สืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1 1 1.5 1 - - 6 4.5 15 2 

 
 
4 

7. Writing on Social Media สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ อา่นคำส่ังและ
ปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ เขียนบทความบนส่ือ
สังคมออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

0.5 1 1 0.5 - - 4 3 10 3 

 
 
6 
 

8. Improving English Skill with 
Online Resources 

สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ นำเสนอข้อมูลท่ี
สืบค้นจากเว็บไซต์ เขียนบทความบนส่ือสังคมออนไลน์
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

0.5 1 1 0.5 - - 4 3 10 3 

 
 
4 

 สอบปลายภาค           2 

รวม 6 8 10 6 - - 40 30 100 - 36 

ลำดับที่ 5 4 3 6 - - 1 2 - - - 



  

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
1. About the internet  
(4 ชม.) 

1. บอกจุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบาย
รายวิชาตามหลักสูตรฯได้  
2. บอกแนวทางวัดผลและการ
ประเมนิผลการเรียนรู้ได้ 
3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ สำนวนต่างๆ 
ท่ีใช้ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  
4. ใช้คำศัพท์ต่างๆ ท่ีใช้ร่วมกับคำว่า
อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง 
5. บอกความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ 
เว็บเพจ และลิงค์ต่างๆ ท่ีอยู่บน
อินเทอร์เน็ตได้ 

สืบค้นข้อมลูอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำ
สำคัญ นำเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจาก
เว็บไซต์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

2 .  Web browsers and search 
engines (4 ชม.) 

1. ฟังและสรุปความเกี่ยวกับ web 
browsers ได้ 
2. รู้และเข้าใจคำศัพท์คำกริยาและ 
สำนวนต่างๆ ท่ีใช้ในการตั้งค่าเริ่มต้น
หรือค่ามาตรฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ 
3. อ่านและเข้าใจขั้นตอนการใช้ 
search enginesตลอดจนเข้าใจและ
รู้จักท่ีมาของคำว่า Google  
4. สามารถอ่านเนื้อเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
อันดับ search engines ท่ีได้รับ
ความนิยมสูงสุดได้ 
 

สืบค้นข้อมลูอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำ
สำคัญ อ่านคำส่ังและปฏิบัติตาม
คำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ นำเสนอ
ข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ 

3. User interface (4 ชม.) 1.รู้และเข้าใจคำศัพท์ท่ีใช้เรียก
ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้า
จอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2.ฟังบทสนทนาท่ีเกี่ยวขอ้งกับพื้นท่ี
หลักบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และตอบ
คำถามได้ 

สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำ
สำคัญ อ่านคำส่ังและปฏิบติัตาม
คำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ นำเสนอ
ข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ 
 



  

3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 
4. รู้และเข้าใจสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ตลอดจนการ
ป้องกันรหัสของผู้ใช้งานได้ 

4. On-screen Instruction (4 ชม.)  1.  บอกความหมายและเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกล่องข้อความท่ี
ปรากฏขึ้นบนจอภาพเพื่อส่ือสารกับ
ผู้ใช้โปรแกรมได้ 
2. รู้และเข้าใจคำศัพท์และสำนวน
ต่างๆ  ท่ีใช้ในงานคอมพิวเตอร์ได้ 
3.อ่านคำส่ังเกี่ยวกับฟ้อน(font) ใน
การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และ
ตอบคำถามได้ 
4.อ่านและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีเกี่ยวกับ
การเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายและตอบ
คำถามได้ 

สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำ
สำคัญ  อ่านคำส่ังและปฏิบั ติตาม
คำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ นำเสนอ
ข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ 

5. Internet Search (4 ชม.) 1.รู้และเข้าใจความหมายของ คำ
สำคัญ(keyword)ในภาษาอังกฤษ 
2.สามารถอธิบายตัวอย่างและ
วิธีการใช้ keywordกับโปรแกรม 
search engines ได้ 
3.รู้จักและสามารถใช้ประโยชน์จาก
การเสนอแนะ keyword ตาม
แนวโน้มการค้นหา keyword นั้นได้ 
4.สามารถสืบค้นและเข้าใจเนื้อหา
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข้อมูลท่ีสนใจ
โดยใช้ keyword ได้ 

สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ 
อ่านคำส่ังและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏ
บนหน้าจอ นำเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจาก
เว็บไซต์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  

6. Comprehension & 
Presentation (6 ชม.) 

1.เข้าใจหลักและวิธีการอ่านแบบ 
speed readingได้ 
2.สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียด 
หัวข้อ ประเด็น หรือใจความสำคัญ
ของเนื้อหาได้ 
 
 

สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำ
สำคัญ นำเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจาก
เว็ บ ไ ซ ต์  แ ล ะ ใ ช้ เท ค โน โล ยี
ส ารสน เท ศพั ฒ น า ทั ก ษ ะ ท าง
ภาษาอังกฤษ 



  

3.สามารถสรุปใจความสำคัญจากส่ิงท่ี
ได้อ่านได้ 
4.สามารถนำเสนอข้อมูลโดยใช้สไลด์
ได้ 

7. Writing on Social Media (4 
ชม.) 

1.รู้และเข้าใจคำศัพท์ และสำนวน
ต่างๆ ท่ีใช้บนส่ือสังคมออนไลน์ 
2.รู้และเข้าใจหลักการเขียนข้อความ
และตอบข้อความแสดงความคิดเห็น
บนส่ือสังคมออนไลน์ 
3.รู้และเข้าใจหลักการเขียนข้อความ
สนทนาด้วยภาษาท่ีไม่เป็นทางการบน
ส่ือสังคมออนไลน์ 
4. รู้และเข้าใจหลักการลงท้าย
ข้อความด้วยอักษร x ในภาษาอังกฤษ 

สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำ
สำคัญ อ่านคำส่ังและปฏิบัติตาม
คำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ เขียน
บทความบนส่ือสังคมออนไลน์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ 

8. Improving English Skill with 
Online Resources 

1. รู้จักและสามารถใช้ประโยชน์จาก 
online dictionary (ออนไลน์
ดิกชันนารี) เพื่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ 
2.สามารถฟังและเข้าใจบทสนทนา
เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหา
ความหมายของคำศัพท์ใน
ภาษาอังกฤษ ได้ 
3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ใน
ภาษาอังกฤษท่ีมักใช้ผิดจากส่ือ
ออนไลน์ ต่างๆ  
4. อ่านเนื้อหา เรื่องแดนเนรมิต ใน e-
book และตอบคำถามได้ 
 

สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำ
สำคัญ นำเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจาก
เว็บไซต์ เขียนบทความบนส่ือสังคม
ออนไลน์และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

 



  

7. เกณฑ์การตัดสินผล  
    7.1 การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

 

หน่วยที ่
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 

รวม 
ร้อยละ 60 

ของคะแนนเต็ม 
1 3 4 3 10 7.20 
2 3 4 3 10 6.60 
3 3 4 3 10 7.80 
4 4.5 6 4.5 15 9.00 
5 6 8 6 20 10.80 
6 4.5 6 4.5 15 10.20 
7 3 4 3 10 8.40 
8 3 4 3 10 8.40 

รวม 30 40 30 100 60 
  พุทธพิสัย  

- แบบฝึกหัด    10 คะแนน 
- ทดสอบหลังเรียน  10 คะแนน 
- วัดผลสัมฤทธิ์  10 คะแนน 

รวม  30 คะแนน 
ทักษะพิสัย 
 -    ใบงานปฏิบัติ   20 คะแนน 
 -    ทดสอบภาคปฏิบัติ  20 คะแนน 
   รวม  40 คะแนน 
จิตพิสัย       30  คะแนน 

รวมทั้งหมด  100 คะแนน 
 ( คะแนนทดสอบก่อนเรียนไว้สำหรับเปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน ) 
 คะแนนระหว่างภาค / ปลายภาค   70 : 30 

ระหว่างภาค  - แบบฝึกหัด  10 คะแนน 
-ทดสอบหลังเรียน 10 คะแนน 
-ใบปฏิบัติงาน  20 คะแนน 
-จิตพิสัย   30 คะแนน 

รวม  70 คะแนน 
ปลายภาค    30 คะแนน 
   รวม  100 คะแนน 

 



  

7.2 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 
 
8. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 About the internet 
2. จำนวน 4 ชัว่โมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1. บอกจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรฯได้  
3.2. บอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ได้ รู ้
3.3. และเข้าใจคำศัพท์ สำนวนต่างๆ ท่ีใช้ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  
3.4. ใช้คำศัพท์ต่างๆ ท่ีใช้ร่วมกับคำว่าอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง 
3.5. บอกความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ เว็บเพจ และลิงค์ต่างๆ ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ  
4.2 นำเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์ 
4.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

5. เนื้อหา 
5.1  คำศัพท์ สำนวนต่างๆ ท่ีใช้ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
5.2. คำศัพท์ต่างๆ ท่ีใช้ร่วมกับคำว่าอินเทอร์เน็ต 
5.3. เว็บไซต์ เว็บเพจ และลิงค์ต่างๆ ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ นำเสนอข้อมูล
ท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1. บอกจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ
คำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรฯได้  
2. บอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ สำนวนต่างๆ ท่ีใช้ในการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต  
4. ใช้คำศัพท์ต่างๆ ท่ีใช้ร่วมกับคำว่าอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ถูกต้อง 
5. บอกความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ เว็บเพจ และลิงค์
ต่างๆ ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ 

 
 
 
 



  

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง About the internet จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

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

/ 
1 - 4 

1. บอกจุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา และ
คำอธิบายรายวิชาตาม
หลักสูตรฯได้  
2. บอกแนวทางวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ 
สำนวนต่างๆ ท่ีใช้ในการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  
4. ใช้คำศัพท์ต่างๆ ท่ีใช้
ร่วมกับคำว่าอินเทอร์เน็ตได้
อย่างถูกต้อง 
5. บอกความแตกต่าง
ระหว่างเว็บไซต์ เว็บเพจ 
และลิงค์ต่างๆ ท่ีอยู่บน
อินเทอร์เน็ตได้ 
 

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

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กจิกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล   
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 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 
................................................................................................................................................................... 

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

 



  

ใบงานหน่วยที่ 1 

 
 

 
 
 



  

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

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 

 

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



  

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

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 

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Web browsers and search engines 
2. จำนวน 4 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1. ฟังและสรุปความเกี่ยวกับ web browsers ได้ 
3.2. รู้และเข้าใจคำศัพท์คำกริยาและ สำนวนต่างๆ ท่ีใช้ในการตั้งค่าเริ่มต้นหรือค่ามาตรฐานในระบบ

คอมพิวเตอร์ได้ 
3.3. อ่านและเข้าใจขั้นตอนการใช้ search enginesตลอดจนเข้าใจและรู้จักท่ีมาของคำว่า Google  
3.4. สามารถอ่านเนื้อเรื่องท่ีเกี่ยวกับอันดับ search engines ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดได้ 

 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

4.1 สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ  
4.2 อ่านคำส่ังและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ  
4.3 นำเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์  
4.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

5. เนื้อหา 
5.1 การฟังเพื่อสรุปความเกี่ยวกับ Web browsers  
5.2. คำศัพท์คำกริยาและ สำนวนต่างๆ ท่ีใช้ในการตั้งค่าเริ่มต้นหรือค่ามาตรฐานในระบบคอมพิวเตอร์ 
5.3. การใช้ search engines และท่ีมาของคำว่า Google  

 5.4. อ่านเนื้อเรื่องท่ีเกี่ยวกับอันดับ search engines ท่ีได้รับความนิยมสูงสุด 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ อ่านคำส่ังและ
ปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ นำเสนอข้อมูลท่ี
สืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1. ฟังและสรุปความเกี่ยวกับ web browsers ได้ 
2. รู้และเข้าใจคำศัพท์คำกริยาและ สำนวนต่างๆ ท่ีใช้ใน
การตั้งค่าเริ่มต้นหรือค่ามาตรฐานในระบบคอมพิวเตอร์
ได้ 
3. อ่านและเข้าใจขัน้ตอนการใช้ search engines
ตลอดจนเข้าใจและรู้จักท่ีมาของคำว่า Google  
4. สามารถอ่านเนื้อเรื่องท่ีเกี่ยวกับอันดับ search 
engines ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดได้ 

 
 
 



  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง Web browsers and search engines จำนวน 4 ชั่วโมง 
คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

3 – 4 
/ 

5 - 8 

1. ตอบคําถาม เกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะของ
บุคคลของตนเอง ถาม
คำถามให้นักศึกษาตอบ
คำถาม จากนั้นอภิปราย
ร่วมกันในช้ันเรียน 
2. ศึกษาความหมาย
คำศัพท์จำนวน 10 คำ 
จากนั้นนำไปจับคู่กับคำศัพท์
ท่ีพ้องความหมายกันหรือมี
ความหมายคล้ายคลึงกัน 
แสดงคำตอบ และอภิปราย
ร่วมกันในช้ันเรียน แล้วฝึก
การออกเสียงคำศัพท์
ดังกล่าว 
3. ให้ความรู้แก่นักศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการใช้
ภาษาเรื่อง Present 
Simple Tense และเรื่อง 
Noun-forming Suffixes 
(Occupations)ศึกษา
โครงสร้างประโยคจาก
ตัวอย่าง 
4. อ่านและฟังตัวอย่างบท
สนทนาท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ช่ืออาชีพ ลักษณะการ
ทำงานและสถาน
ประกอบการ 
5. เขียนรายช่ืออาชีพหรือ
ตำแหน่งงาน ท่ีมี
รายละเอียดข้อมูลตามท่ี
กำหนดเช่น ตำแหน่งงานท่ีมี
รายได้สูง ตำแหน่งงานท่ีให้

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 
 



  

ผลตอบแทนดี ตำแหน่งงาน
ท่ีจำเป็นต้องใช้ใบประกอบ
วิชาชีพ และตำแหน่งงานท่ี
เป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน และ
อภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน  
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1  การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    10  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 
................................................................................................................................................................... 

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

 



  

ใบงานหน่วยที่ 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 
  ไม่ปฏิบัติ   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                -  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 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 

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง User interface 
2. จำนวน 4 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 .รู้และเข้าใจคำศัพท์ท่ีใช้เรียกส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3.2.ฟังบทสนทนาท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีหลักบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และตอบคำถามได้ 
3.3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 
3.4. รู้และเข้าใจสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ตลอดจนการป้องกันรหัสของผู้ใช้งานได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย  
4.1 สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ  
4.2 อ่านคำส่ังและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ  
4.3 นำเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์  
4.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

5. เนื้อหา 
5.1 คำศัพท์ท่ีใช้เรียกส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
5.2.  บทสนทนาท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีหลักบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
5.3. คำศัพท์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 
5.4. สถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ตลอดจนการป้องกันรหัสของผู้ใช้งาน 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ อ่านคำส่ังและ
ปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ นำเสนอข้อมูลท่ี
สืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1.รู้และเข้าใจคำศัพท์ท่ีใช้เรียกส่วนประกอบต่างๆ ของ
หน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2.ฟังบทสนทนาท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีหลักบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์และตอบคำถามได้ 
3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์ 
4. รู้ และเข้ าใจสถานการณ์ ท่ี เกี่ ยวกับปัญ หาด้าน
คอมพิวเตอร์ตลอดจนการป้องกันรหัสของผู้ใช้งานได้ 

 
 
 
 
 



  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง User interface จำนวน 4 ชั่วโมง 
คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

5 – 6 
/ 

9 – 12 

    1. ผู้สอนนำเข้าสู่
บทเรียนโดยเขียนคำศัพท์
บนกระดาน 
2. ผู้สอนอธิบายความหมาย
ของคำศัพท์ให้แก่ผู้เรียน 
3. ให้ผู้เรียนบอกความ
เหมือนแตกต่างของคำว่า 
GUI และ UI แล้วอภิปราย
คำตอบร่วมกัน 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออก
เสียงคำศัพท์ดังกล่าวโดยฟัง
จาก CD 
5. ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 

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 
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 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 
................................................................................................................................................................... 

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

 



  

ใบงานหน่วยท่ี 3 
 

 
 

 
 

 



  

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

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 

 

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



  

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

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 

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 On-screen Instruction 
2. จำนวน 4 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 บอกความหมายและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกล่องข้อความท่ีปรากฏขึ้นบนจอภาพเพื่อส่ือสารกับผู้ใช้
โปรแกรมได้ 

3.2. รู้และเข้าใจคำศัพท์และสำนวนต่างๆ  ท่ีใช้ในงานคอมพิวเตอร์ได้ 
3.3.อ่านคำส่ังเกี่ยวกับฟ้อน(font) ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และตอบคำถามได้ 
3.4.อ่านและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีเกี่ยวกับการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายและตอบคำถามได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ  
4.2 อ่านคำส่ังและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ  
4.3 นำเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์  
4.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

5.  เนื้อหา 
5.1 กล่องข้อความท่ีปรากฏขึ้นบนจอภาพเพื่อส่ือสารกับผู้ใช้โปรแกรม 
5.2.คำศัพท์และสำนวนต่างๆ  ท่ีใช้ในงานคอมพิวเตอร์ 
5.3.การอ่านคำส่ังเกี่ยวกับฟ้อน(font) ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร ์
5.4.การอ่านและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีเกี่ยวกับการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ อ่านคำส่ังและ
ปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ นำเสนอข้อมูลท่ี
สืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1.  บอกความหมายและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกล่อง
ข้อความท่ีปรากฏขึ้นบนจอภาพเพื่อส่ือสารกับผู้ใช้
โปรแกรมได้ 
2. รู้และเข้าใจคำศัพท์และสำนวนต่างๆ  ท่ีใช้ในงาน
คอมพิวเตอร์ได้ 
3.อ่านคำส่ังเกี่ยวกับฟ้อน(font) ในการปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์และตอบคำถามได้ 
4.อ่านและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีเกี่ยวกับการเช่ือมต่อ
เครือข่ายไร้สายและตอบคำถามได้ 

 
 
 



  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง On-screen Instruction จำนวน 4 ชั่วโมง 
คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

7 – 8 
/ 

13 – 16 

1. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน
โดยเขียนคำศัพท์บน
กระดาน 
2. ผู้สอนอธิบายความหมาย
ของคำศัพท์ให้แก่ผู้เรียน 
3. ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า
ในการปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์ 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออก
เสียงคำศัพท์ดังกล่าวโดยฟัง
จาก CD 
5. ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 
 

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 
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม    15  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 
................................................................................................................................................................... 

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



  

ใบงานหน่วยที่ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

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 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มั่น

ใน
สถ

าบ
ันฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย ์

.สุภ
าพ

 

ตร
งต่

อเ
วล
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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 หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 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 เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมคีวามละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 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 

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Internet Search 
2. จำนวน 4 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 รู้และเข้าใจความหมายของ คำสำคัญ(keyword)ในภาษาอังกฤษ 
3.2.สามารถอธิบายตัวอย่างและวิธีการใช้ keywordกับโปรแกรม search engines ได้ 
3.3.รู้จักและสามารถใช้ประโยชน์จากการเสนอแนะ keyword ตามแนวโน้มการค้นหา keyword นั้นได้ 
3.4.สามารถสืบค้นและเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข้อมูลท่ีสนใจโดยใช้ keyword ได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ  
4.2 อ่านคำส่ังและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ 
4.3 นำเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์  
4.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

5. เนื้อหา 
5.1 ความหมายของคำสำคัญ (keyword)ในภาษาอังกฤษ 
5.2. ตัวอย่างและวิธีการใช้ keywordกับโปรแกรม search engines 
5.3. ใช้ประโยชน์จากการเสนอแนะ keyword ตามแนวโน้มการค้นหา keyword นั้น 
5.4. สืบค้นและเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข้อมูลท่ีสนใจโดยใช้ keyword 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ  อ่านคำส่ังและ
ปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ นำเสนอข้อมูลท่ีสืบค้น
จากเว็บไซต์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

1.รู้และเข้าใจความหมายของ คำสำคัญ(keyword)ใน
ภาษาอังกฤษ 
2.สามารถอธิบายตัวอย่างและวิธีการใช้ keywordกับ
โปรแกรม search engines ได้ 
3.รู้จักและสามารถใช้ประโยชน์จากการเสนอแนะ 
keyword ตามแนวโน้มการค้นหา keyword นั้นได้ 
4.สามารถสืบค้นและเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ข้อมูลท่ีสนใจโดยใช้ keyword ได้ 

 
 
 
 
  



  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง Internet Search จำนวน 4 ชั่วโมง 
คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

9 – 10 
/ 

17 – 20 

1. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน
โดยเขียนคำศัพท์บน
กระดาน 
2. ผู้สอนอธิบายความหมาย
ของคำศัพท์ให้แก่ผู้เรียน 
3. ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า
ในการปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์ 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออก
เสียงคำศัพท์ดังกล่าวโดยฟัง
จาก CD 
5. ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 

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 
 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  6 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   4  คะแนน 
- ใบงาน   4 คะแนน 

จิตพิสัย     6  คะแนน 
  รวม    20  คะแนน 
  8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้

การวดัผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  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 
................................................................................................................................................................... 

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



  

ใบงานหน่วยที่ 5 

 
 
 
 



  

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 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

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

 

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



  

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 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

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 

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Comprehension & Presentation 
2. จำนวน 6 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 เข้าใจหลักและวิธีการอ่านแบบ speed readingได้ 
3.2.สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียด หัวข้อ ประเด็น หรือใจความสำคัญของเนื้อหาได้ 
3.3.สามารถสรุปใจความสำคัญจากส่ิงท่ีได้อ่านได้ 
3.4.สามารถนำเสนอข้อมูลโดยใช้สไลด์ได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ  
4.2 นำเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์  
4.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

5. เนื้อหา 
5.1 การอ่านแบบ speed reading 
5.2. การอ่านเพื่อหารายละเอียด หัวข้อ ประเด็น หรือใจความสำคัญของเนื้อหา 
5.3. การสรุปใจความสำคัญจากส่ิงท่ีได้อ่าน  
5.4. การนำเสนอข้อมูลโดยใช้สไลด์ 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ นำเสนอข้อมูลท่ี
สืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ 

1.เข้าใจหลักและวิธีการอ่านแบบ speed readingได้ 
2.สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียด หัวข้อ ประเด็น หรือ
ใจความสำคัญของเนื้อหาได้ 
3.สามารถสรุปใจความสำคัญจากส่ิงท่ีได้อ่านได้ 
4.สามารถนำเสนอข้อมูลโดยใช้สไลด์ได้ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง Comprehension & Presentation จำนวน 6 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
11 – 13 

/ 
21 – 26 

1. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน
โดยเขียนคำศัพท์บน
กระดาน 
2. ผู้สอนอธิบายความหมาย
ของคำศัพท์ให้แก่ผู้เรียน 
3. ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า

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 
 



  

ในการปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์ 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออก
เสียงคำศัพท์ดังกล่าวโดยฟัง
จาก CD 
5. ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม    15  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 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
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ใบงานหน่วยที ่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 
  ไม่ปฏิบัติ   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                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 

 

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



  

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 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 

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Writing on Social Media 
2. จำนวน 4 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1  รู้และเข้าใจคำศัพท์ และสำนวนต่างๆ ท่ีใช้บนส่ือสังคมออนไลน์ 
3.2.รู้และเข้าใจหลักการเขียนข้อความและตอบข้อความแสดงความคิดเห็นบนส่ือสังคมออนไลน์ 
3.3.รู้และเข้าใจหลักการเขียนข้อความสนทนาด้วยภาษาท่ีไม่เป็นทางการบนส่ือสังคมออนไลน์ 
3.4. รู้และเข้าใจหลักการลงท้ายข้อความด้วยอักษร x ในภาษาอังกฤษ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ  
4.2 อ่านคำส่ังและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ  
4.3 เขียนบทความบนส่ือสังคมออนไลน์  
4.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

5. เนื้อหา 
5.1 คำศัพท์และสำนวนต่างๆ ท่ีใช้บนส่ือสังคมออนไลน์ 
5.2.หลักการเขียนข้อความและตอบข้อความแสดงความคิดเห็นบนส่ือสังคมออนไลน์ 
5.3. การเขียนขอ้ความสนทนาด้วยภาษาท่ีไม่เป็นทางการบนส่ือสังคมออนไลน์ 
5.4. การลงท้ายข้อความด้วยอักษร x ในภาษาอังกฤษ 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ อ่านคำส่ังและ
ปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฏบนหน้าจอ เขียนบทความบนส่ือ
สังคมออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

1.รู้และเข้าใจคำศัพท์ และสำนวนต่างๆ ท่ีใช้บนส่ือสังคม
ออนไลน ์
2.รู้และเข้าใจหลักการเขียนข้อความและตอบข้อความ
แสดงความคิดเห็นบนส่ือสังคมออนไลน์ 
3.รู้และเข้าใจหลักการเขียนข้อความสนทนาด้วยภาษาท่ี
ไม่เป็นทางการบนส่ือสังคมออนไลน์ 
4. รู้และเข้าใจหลักการลงท้ายข้อความด้วยอักษร x ใน
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 



  

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง Writing on Social Media จำนวน 4 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
14 – 15 

/ 
27 – 30 

1. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน
โดยเขียนคำศัพท์บน
กระดาน 
2. ผู้สอนอธิบายความหมาย
ของคำศัพท์ให้แก่ผู้เรียน 
3. ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า
ในการปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์ 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออก
เสียงคำศัพท์ดังกล่าวโดยฟัง
จาก CD 
5. ใหผู้้เรียนทำแบบฝึกหัด  

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 
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 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 
................................................................................................................................................................... 

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



  

ใบงานหน่วยที่ 7 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



  

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 
  ไม่ปฏิบัติ   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

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย ์

.สุภ
าพ

 

ตร
งต่

อเ
วล

า 

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 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเปน็จริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 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 รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยาม
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 

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Improving English Skill with Online Resources 
2. จำนวน 6 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 รู้จักและสามารถใช้ประโยชน์จาก online dictionary (ออนไลน์ดิกชันนารี) เพื่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ 

3.2.สามารถฟังและเข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความหมายของคำศัพท์ใน
ภาษาอังกฤษ ได้ 

3.3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ในภาษาอังกฤษท่ีมักใช้ผิดจากส่ือออนไลน์ ต่างๆ  
3.4. อ่านเนื้อหา เรื่องแดนเนรมิต ใน e-book และตอบคำถามได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ  
4.2 นำเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์  
4.3 เขียนบทความบนส่ือสังคมออนไลน์ 
4.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

5. เนื้อหา 
5.1 ประโยชน์จาก online dictionary (ออนไลน์ดิกชันนารี) เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
5.2.ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความหมายของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ 
5.3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ในภาษาอังกฤษท่ีมักใช้ผิดจากส่ือออนไลน์ ต่างๆ  
5.4. อ่านเนื้อหา เรื่องแดนเนรมิต ใน e-book และตอบคำถามได้ 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสำคัญ นำเสนอข้อมูลท่ี
สืบค้นจากเว็บไซต์ เขียนบทความบนส่ือสังคมออนไลน์และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1. รู้จักและสามารถใช้ประโยชน์จาก online 
dictionary (ออนไลน์ดิกชันนารี) เพื่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ 
2.สามารถฟังและเข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความหมายของคำศัพท์ใน
ภาษาอังกฤษ ได้ 
3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ในภาษาอังกฤษท่ีมักใช้ผิดจากส่ือ
ออนไลน์ ต่างๆ  
4. อ่านเนื้อหา เรื่องแดนเนรมิต ใน e-book และตอบ
คำถามได้ 

 



  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เร่ือง Improving English Skill with Online Resources จำนวน 6 ชั่วโมง 
คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

16 – 18 
/ 

31 – 36 

1. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน
โดยเขยีนคำศัพท์บน
กระดาน 
2. ผู้สอนอธิบายความหมาย
ของคำศัพท์ให้แก่ผู้เรียน 
3. ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า
ในการปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์ 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออก
เสียงคำศัพท์ดังกล่าวโดยฟัง
จาก CD 
5. ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด  

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 
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    10 คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึน้ไป    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 
................................................................................................................................................................... 

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



  

ใบงานหน่วยที่ 8 
 

 

 
 
 

 



  

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 
  ไม่ปฏิบัติ   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                -  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 แกป้ัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

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 

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืน
ตรงเคารพธงชาติร้อง

เพลงชาติ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับ
การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติร้อง
เพลงชาติ 

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

1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

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

1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ความเปน็จริงท่ีแสดงถึงการ

ยึดมัน่ในความถูกต้อง 
ยอมรับผลการกระทำของ

ตนเองและผู้อื่น 

เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ 
สติปญัญาในการช่วยเหลือ

ผู้อื่นและสังคม 
 

ควบคุมตนเองเมื่อ
ประสบความยากลำบาก
และไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึง
การยึดมั้นในความถูกต้อง ยอมรับผลการกระทำของ
ตนเองและผู้อื่น 

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

2.2 เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
 
 

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

2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 

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

 
 
 
 



  

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 ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
3.1 รู้จักบุญคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้
มีพระคุณ 

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

3.2 เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตน
ตาคำส่ังสอนท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 
 

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

3.3 ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณ 
 
 

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

 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมนิ 

ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

แสวงหาความรู้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

มุ่งมั่นต้ังใจเพียร
พยายามในการศึกษา

และปฏิบัติงาน 

แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ 
จนบรรลุผลสำเร็จ 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 1 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงเพียงอย่างเดียว 

2 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมเมื่อได้รับ
มอบหมายเท่านั้น 
3 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วยตนเอง 
4 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 

4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและ
ปฏิบัติงาน 
 
 

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

4.3 แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ จนบรรลุผลสำเร็จ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย 1 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 

2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
 
 

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

5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอนั
งดงาม 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

ประพฤติตามหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม 

ปฏิบัติโดยยืดตาม
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 ปฏิบัติโดยยืดตามกติกา ข้อตกลง /กฎ / ระเบียบ
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

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

6.3 หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส 
 
 
 
 

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

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



  

ประจำ 
4 = ให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่นเป็น
ประจำจนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ถูกต้อง 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่ี
ถูกต้อง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 

ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่ีถูกต้อง 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

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

7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

ตรงต่อเวลา ประพฤติตรงตามคำส่ัง
หรือข้อบังคับของ

สถานศึกษา 

เคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
8.1 ตรงต่อเวลา 1 = เข้าห้องเรียน / ส่งงานไม่ตรงเวลาทุกครั้ง 

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

8.2 ประพฤติตรงตามคำส่ังหรือข้อบังคับของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คิดดี พูดดี ทำดี สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม
ถ่อมตนตามสถานภาพ

และกาลเทศะ 

รอบคอบเหมาะสมกับวัย 
สถานการณ์บทบาทของตนเอง

ตามแนวพระราชดำรัส 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
9.1 คิดดี พูดดี ทำดี 1 = พูดดี / ทำดีเมื่อถูกขอร้อง 

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

9.2 สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ
และกาลเทศะ 
 
 
 
 
 

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

9.3 รอบคอบเหมาะสมกับวัย สถานการณ์บทบาท
ของตนเองตามแนวพระราชดำรัส 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

 
 
 
 

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
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียงและเหมาะสมกับงาน 1 = ใช้วัสดุถูกต้อง เหมาะสมกับงาน แต่ไม่เกิด

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

10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัยพ์สิน ส่ิงของให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า 
 
 
 
 
 

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

10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายตามกำหนด
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
 

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

 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายตาม
สุขอนามัย 

ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

 

ไม่นำทรัพย์สินของ
ผู้อื่นเป็นของตนเอง 

 

หลีกเล่ียง
แหล่งมั่วสุม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



  

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย 1 = แต่งกายสะอาดแต่ไม่รักษาสุขอนามัย 

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

11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
 
 
 
 

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

11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนเอง 
 
 
 
 
 

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

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

 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

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

12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่
ผู้อื่น 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืน
ตรงเคารพธงชาติร้อง

เพลงชาติ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ี
เกีย่วกับการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 



  

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                                            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 

 
 
 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

รู้จักบุญคุณพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

และผู้มีพระคุณ 

เอาใจใส่ดูแล 
ช่วยเหลือภารกิจการ
งาน ปฏิบัติตนตาม

คำส่ังสอนท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 

ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้

มีพระคุณ 
 
 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 

 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

แสวงหาความรู้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

มุ่งมั่นต้ังใจเพียร
พยายามในการศึกษา

และปฏิบัติงาน 

แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ 
จนบรรลุผลสำเร็จ 

 
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 



  

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                                            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 

 
 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 
 

 
 
 
 

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                                            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

ตรงต่อเวลา ประพฤติตรงตามคำส่ัง
หรือข้อบังคับของ

สถานศึกษา 

เคารพและนอบน้อมต่อ
ผู้ใหญ่ 

 
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 

 
 

 



  

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                                            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 

 
 



  

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

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้า
เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

ใช้วัสดุถูกต้อง
พอเพียงและ

เหมาะสมกับงาน 

เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
ส่ิงของให้เกิดประโยชน์

คุ้มค่า 
 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายตามกำหนดโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่น 
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 

 



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายตาม
สุขอนามัย 

ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

 

ไม่นำทรัพย์สิน
ของผู้อื่นเป็นของ

ตนเอง 

หลีกเล่ียงแหล่ง
มั่วสุม 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



  

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
ค่าระดับคะแนน 1 ในกรณีท่ีทำ/ปฏิบัติ                                   ลงช่ือ............................................ผู้สังเกต  
   0 ในกรณีท่ีไม่ทำ/ไม่ปฏิบัติ                                            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


