
  

 

 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 

วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  
รหัสวิชา 20000-1202 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

 
 
 

จัดทำโดย 
 นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ  
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                     อาชวีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 



  

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 

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

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

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

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้

 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 

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

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

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

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้

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

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

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



  

 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาภาษาอังกฤษฟัง-
พูด  รหัสวิชา 20000-1202 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทำงาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง เนื้อหาภายในแบ่ง
ออกเป็น 12 หน่วย ประกอบด้วย Greeting, Introduction and Saying Goodbye, Family, Telling and asking 
date and time, Asking and Giving Directions, Reading Signs, Shopping Food, Emotion, Health, Free 
time and Hobbies, Giving and Receiving Compliments, Asking for giving and refusing permission 

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

กัลยา  ผากาเกตุ 
ผู้จัดทำ 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด รหัสวิชา 20000-1202 จำนวน 1 หน่วยกิต 36 ชั่วโมง (0-2-1) 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน หลักและวิธีการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษ การฟัง-ดูการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ การออกเสียงตามหลักการออกเสียง การใช้
คำศัพท์ สำนวน และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา(verbal and non-
verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการฟังและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและในการ
ปฏิบัติงาน 

3.2 สามารถฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน 
3.3 ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการ

ปฏิบัติงาน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
4. มาตรฐานรายวิชา 

4.1 ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 
4.2 พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
4.3 ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.4 ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.5 ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 4.6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

 
 



  

 

5. การวิเคราะห์หลกัสูตร 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

 
 

หน่วยการเรียน สมรรถนะรายหน่วย 
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 จำนวน 
ชั่วโมง 

1. Greeting, Introduction and 
Saying Goodbye (2 ช.ม.) 

1.การทักทาย (Greeting)  
2.การแนะนำ (Introduction) 
3.การกล่าวลา (Saying Goodbye)  

0.5 0.5 1 - - - 2 2.5 6.5 12 
 

2 

2. Family (2 ช.ม.) 1.การลำดับญาติ (Family Tree) 
2.การถามและการตอบเกี่ยวกับครอบครัว 
3.ไวยากรณ์ (Grammar) การแสดงความเป็นเจ้าของ 
(Possessive Forms) 

0.5 0.5 1 - - - 2 2.5 6.5 11 

 
2 

3. Telling and asking date and 
time (4 ช.ม.) 

1.คำศัพท์เกี่ยวกับวันและเวลา 
2.วันในหนึ่งอาทิตย ์
3.วันในหนึ่งเดือน 
4.เดือน 
5.ปี 
6.การเขียนวัน/เดือน/ปี 
7.การถามเกี่ยวกับวันและวันท่ี 
8.เวลา 

0.5 1 1 0.5 - - 3.5 2.5 9 5 

 
 
 
 
4 



  

 

4. Asking and Giving Directions 
(4 ช.ม.) 

1.การถามทาง 
2.การบอกทาง 
3.ทิศทาง 
4.การถามและตอบว่าเดินทางไปโดยพาหนะอะไร 
5.การตอบว่าเราไม่รู้ว่าสถานท่ีนั้นอยู่ท่ีไหน 
6.การบอกทางซ้ำและการตอบ 
7.การถามว่าระยะทางไกลเท่าไร 

0.5 1 1 0.5 - - 4.5 2.5 10 2 

 
 
 

4 

5. Reading Signs (2 ช.ม.) 1.ป้ายประกาศ 
2.การถามและการตอบเกี่ยวกับป้ายประกาศ 
3.การใช้ Do not, No, Must, Have to, Can และ to 
be allowed to 

0.5 1 1 0.5 - - 3.5 2.5 9.5 4 

 
2 

6. Shopping (4 ช.ม.) 1.สินค้าเกี่ยวกับการแต่งกาย 
2.สินค้าเกี่ยวกับอาหาร 
3.ขนาดของสินค้า (Size) 
4.สีของสินค้า (Color) 
5.กริยาเกี่ยวกับการซื้อของ 
6.คำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อของ 
7.การถามและการตอบเกี่ยวกับการซื้อสินค้า 

0.5 0.5 1 - - - 4 2.5 8 8 

 
 

 
4 

7. Food  (4 ช.ม.) 1.สัตว์ปีก (Poultry) 
2.อาหารทะเล (Seafood) 
3.เนื้อสัตว์ (Meat) 
4.ผัก (Vegetables) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

5.ผลไม้ (Fruit) 
6.เครื่องด่ืม (Drink) 
7.สภาพอาหาร (Food Condition) 
8.การทำอาหาร (Cooking) 
9.คำท่ีแสดงลำดับก่อนหลัง (Adverbs of Sequence) 
10.รสชาติอาหาร (Food-Taste) 
11.การส่ังอาหารท่ีร้านอาหาร (Ordering Food in a 
Restaurant) 
12.การเรียกเก็บเงิน (Asking for the bill) 

 
0.5 

 
0.5 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
2.5 

 
7.5 

 
 
 

 
9 

 
4 

8. Emotion(2 ช.ม.) 1.คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก 
(Vocabulary about  Emotions and feelings) 
2.การถามและตอบเกี่ยวกับความรู้สึก (Asking and 
answering about feeling) 
3.กริยาวิเศษแสดงเวลาเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก 
(Feelings & Emotions+ Adverbs of time) 

0.5 1 1 - - - 3.5 2.5 8.5 6 

 
 
2 
 

9. Health(4 ช.ม.) 1.คำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Body parts 
vocabulary) 
2.การถามและตอบเกี่ยวกับสุขภาพ (Asking and 
answering about health) 
3.การเช็คสุขภาพ (Medical Check-up) 
4.การรับประทานยา (Taking medicine) 
 

0.5 0.5 1 - - - 2.5 2.5 7 10 

 
 
 
4 



  

 

5.การให้คำแนะนำเพื่อบรรเทาการเจ็บป่วย (Giving 
advice to reduce Sickness symptoms) 
6.การรักษาสุขภาพ (How to star healthy) 

710. Free time and Hobbies(2 
ช.ม.) 

1.งานอดิเรก (Hobby) 
2.กรียาวิเศษท่ีบอกความถี ่(Adverb of frequency) 

0.5 0.5 1 0.5 - - 3 2.5 8 7 
 
2 

11. Giving and Receiving 
Compliments (2 ช.ม.) 

1.ความหมายและลักษณะคำชมเชย 
2.โอกาสในการใช้คำชมเชย 

0.5 1 1 0.5 - - 4 2.5 9.5 3 
 
2 

12. Asking for giving and 
refusing permission(4 ช.ม.) 

1.การขออนุญาต (Asking for permission) 
2.การตอบรับการขออนุญาต (Giving Permission)  
และการปฏิเสธการขออนุญาต (Perfusing permission) 
โดยใช้ Can/ Could/ May ด้วยตนเอง 

0.5 1 1 0.5 - - 4.5 2.5 10 1 

 
 
2 

 สอบปลายภาค           2 
รวม 6 9 12 3 - - 40 30 100 - 36 

ลำดับที่ 5 4 3 6 - - 1 2 - - - 



  

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
1. Greeting, Introduction and 
Saying Goodbye 
(2 ชม.) 

1.ใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาในการฟัง 
ดูและสนทนาโต้ตอบส่ือสารในการ
ทักทาย 
2.ใช้คำศัพท์ สำนวนในการฟัง ดู และ
สนทนาโต้ตอบส่ือสารในการแนะนำ 
3.ใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาในการฟัง 
ดู และสนทนาโต้ตอบส่ือสารในการ
กล่าวลาได้ 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
ส่ือความหมายได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

2. Family 
(4 ชม.) 

1.อธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับการ 
ลำดับญาติได้ 
2.ฟัง พูด อ่าน เขียน และสนทนา
โต้ตอบเกี่ยวกับครอบครัวได้เหมาะสม
ตามมารยาททางสังคม และ
วัฒนธรรม 
3.ใช้ไวยากรณ์การแสดงความเป็น
เจ้าของในการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน 
และสนทนาโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
ส่ือความหมายได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน



  

 

สถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

3. Telling and asking date and 
time (2 ชม.) 

1.สามารถฟัง อ่าน และเขียนคำศัพท์
เกี่ยวกับวันและเวลาได้ 
2.สามารถฟัง อ่าน และเขียนวันใน
หนึ่งอาทิตย์ได้ 
3.สามารถฟัง อ่าน และเขียนวันใน
หนึ่งเดือนได้ 
4.สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์ของ
เดือนได้ 
5.สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์ของ
ปี 
6.สามารถอ่าน และเขียนการเขียน
วัน/เดือน/ปไีด้ 
7.สามารถฟัง อ่าน ดูและสนทนา
โต้ตอบเกี่ยวกับวันและวันท่ีได้ 
8.สามารถฟัง อ่าน ดู และสนทนา
โต้ตอบเกี่ยวกับเวลาได้ 
9.สามารถฟัง อ่าน และนำ In At On 
กับ Time หรือ Date มาใช้ในการ
สนทนาโต้ตอบได้ 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
ส่ือความหมายได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

4. Asking and Giving Directions 
(4 ชม.)  

1.ฟัง อ่าน และสนทนาโต้ตอบ
เกี่ยวกับการถามทางได้ 
2.ฟัง อ่าน และสนทนาโต้ตอบ
เกี่ยวกับการบอกทางได้ 
3. ฟัง ดู และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
ทิศทางได้ 
4. ฟัง ดู และสนทนาโต้ตอบว่า
เดินทางไปโดยพาหนะอะไรได้ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้อย่างเหมาะสม 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
ส่ือความหมายได้เหมาะสมกับ



  

 

5.การตอบว่าเราไม่รู้ว่าสถานท่ีนั้นอยู่
ท่ีไหน 
6.การบอกทางซ้ำและการตอบ 
7.การถามว่าระยะทางไกลเท่าไร 

สถานการณ์ 
 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

5. Reading Signs (2 ชม.) 1.อธิบายคำศัพท์ของป้ายประกาศแต่
ละประเภทได้ 
2.ฟัง ดู พดู อ่าน เขียน และสนทนา
โต้ตอบเกี่ยวกับป้ายประกาศแต่ละ
ประเภทได้ 
3.ใช้ Do not, No, Must, Have to, 
Can และ to be allowed to ใน
การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเพื่อใช้ในการสนทนาโต้ตอบได้ 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
ส่ือความหมายได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

6. Shopping (4 ชม.) 1.ใช้และอ่านคำศัพท์สินค้าเกี่ยวกับ
การแต่งกายได้ 
2.ใช้และอ่านคำศัพท์สินค้าเกี่ยวกับ
อาหารได้ 
3.ใช้และอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับขนาด
ของสินค้า (Size) ได้ 
4.ใช้และอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับสีของ

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวติประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับ



  

 

สินค้า (Color) ได้ 
5.ใช้คำศัพท์บอกกริยาเกี่ยวกับการซื้อ
ของได้ 
6.ใช้ อ่าน และฟังคำศัพท์เกี่ยวกับ
การซื้อของได้ 
7.ฟัง ดูและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
การซื้อสินค้าได้ 

สถานการณ์ 
 
 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
ส่ือความหมายได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

7. Food (2 ชม.) 1.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของ
สัตว์ปีก (Poultry) ได้ 
2.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของ
อาหารทะเล (Seafood) ได้ 
3.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของ
เนื้อสัตว์ (Meat) ได้ 
4.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของ
ผัก (Vegetables) ได้ 
5.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของ
ผลไม้ (Fruit) ได้ 
6.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของ
เครื่องด่ืม (Drink) ได้ 
7.อธิบายคำศัพท์ของสภาพอาหาร 
(Food Condition) ได้ 
8.อธิบายคำศัพท์ในการทำอาหาร 
(Cooking) ได้ 
9.ฟัง ดู อ่าน เขียนและใช้สำนวนใน
การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับคำท่ีแสดง
ลำดับกอ่นหลัง (Adverbs of 
Sequence) ได้ 
10.ใช้สำนวนภาษาในการสนทนา

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
ส่ือความหมายได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 



  

 

โต้ตอบเกี่ยวกับรสชาติอาหาร 
(Food-Taste) ได้ 
 
 
11.ใช้สำนวนในการส่ังอาหารท่ี
ร้านอาหาร (Ordering Food in a 
Restaurant) ได้ 
12.ใช้สำนวนโต้ตอบในการเรียกเก็บ
เงิน (Asking for the bill) ได้ 

8. Emotions (4 ช.ม.) 1.อธิบายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกได้  
2.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือ
ความหมายโต้ตอบเกี่ยวกับความรู้สึก
ได้ 
3.ใช้กรยิาวิเศษแสดงเวลาเกี่ยวกับ
การแสดงความรู้สึกในการฟัง ดู อ่าน 
เขียน และสนทนาโต้ตอบได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
ส่ือความหมายได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

9. Health (2 ช.ม.) 1.อธิบายส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและ
บอกอาการของโรคได้ 
2.ใช้สำนวนภาษาในการสนทนา
โต้ตอบเกี่ยวกับสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม 
3.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือ
ความหมายเพื่อการฟัง ดู อ่าน เขียน

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับ



  

 

และสนทนาโต้ตอบในการเช็คสุขภาพ
ได้ 
4.ใช้สำนวนภาษาเพื่อการฟัง ดู อ่าน 
เขียน และสนทนาโต้ตอบในการ
รับประทานยาได้ 
5.ฟัง ดู และพูดส่ือสารสนทนาโต้ตอบ
ในการให้คำแนะนำเพื่อบรรเทาการ
เจ็บป่วยได้ 
6.ฟัง ดู และสนทนาโต้ตอบในการ
รักษาสุขภาพโดยใช้สำนวนภาษาได้
เหมาะสม 

สถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
ส่ือความหมายได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

10. Free time and Hobbies   1.ฟัง ดู และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
งานอดิเรกโดยใช้สำนวนภาษาอังกฤษ
ได้เหมาะสม 
2.ใช้กริยาวิเศษท่ีบอกความถ่ีส่ือ
ความหมายในการฟัง การพูด การอื่น 
และการเขียนได้อย่างเหมาะสม 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
ส่ือความหมายได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการฟัง พูด พรอ้มแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

11. Giving and Receiving 
Compliments (2 ช.ม.) 

1.อธิบายความหมายและลักษณะคำ
ชมเชยได้ 
2.ฟัง ดูและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
โอกาสในการใช้คำชมเชยโอกาสต่างๆ 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน



  

 

ได้ ชีวิตประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
 
 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
ส่ือความหมายได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

12. Asking for giving and 
refusing permission (4 ช.ม.) 

1.ฟัง ดู พดู อ่าน เขียน และสนทนา
โต้ตอบเกี่ยวกับการขออนุญาตโดยใช้ 
Can/ Could/ May ได้อย่างถูกต้อง 
2.ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และสนทนา
โต้ตอบเกีย่วกับการตอบรับการขอ
อนุญาตโดยใช้ Can/ Could/ May 
ได้อย่างถูกต้อง 
3.ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และสนทนา
โต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิเสธการขอ
อนุญาต โดยใช้ Can/ Could/ May 
ได้อย่างถูกต้อง 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
ส่ือความหมายได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น
และฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 



  

 

7. เกณฑ์การตัดสินผล  
    7.1 การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

 

หน่วยที ่
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 

รวม 
รอ้ยละ 60 

ของคะแนนเต็ม 
1 2 2 2.5 6.5 3.9 
2 2 2 2.5 6.5 3.9 
3 3 3.5 2.5 9 5.4 
4 3 4.5 2.5 10 6 
5 3 4 2.5 9.5 5.7 
6 2 3.5 2.5 8 4.8 
7 2 3 2.5 7.5 4.5 
8 2.5 3.5 2.5 8.5 5.1 
9 2 2.5 2.5 7 4.2 
10 2.5 3 2.5 8 4.8 
11 3 4 2.5 9.5 5.7 
12 3 4.5 2.5 10 6 
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 
  คะแนนผลการประเมนิ 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Greeting, Introduction and Saying Goodbye 
2. จำนวน 2 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 บอกจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรฯ ได้ 
3.2 บอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
3.3 ใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาในการฟัง ดูและสนทนาโต้ตอบส่ือสารในการทักทาย 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 
4.2 พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
4.3 ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.4 ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.5 .ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4.6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง5. เนื้อหา 
5.1 การทักทาย (Greeting) 
5.2 การแนะนำ (Introduction) 
5.3 การกล่าวลา (Saying Goodbye) 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและ
สถานประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

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



  

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Greeting, Introduction and Saying Goodbye จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
1  
/ 

1 - 2 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครูผู้สอนช้ีให้
ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญ
ของการทักทาย 
(Greeting) จะช่วยทำให้
ผู้เรียนมีทักษะและ 
ประสบการณ์ในการฟัง-พูด 
ส่ือสารระหว่างกันได้มาก
ขึ้น 
 2.ครูเน้นให้ผู้เรียน
เห็นว่าการทักทาย 
(Greeting) เปรียบเสมือน
ความประทับใจแรก ซึ่งมี
ความสำคัญ 
มากกับทุกวัฒนธรรมทุก
ชาติทุกภาษา ดังนั้น
นักเรียนจึงควรเรียนรู้การ
ทักทายและแนะนำตัวเอง
อย่างถกูต้อง 
 
ขั้นสอน 
3.ครูและผู้เรียนฝึกทักษะ
โดยการกล่าวคำทักทาย
อย่างเป็นทางการ (Formal 
Greeting) เช่น 
-Good morning (สวัสดี
ตอนเช้าใช้กล่าวสวัสดีต้ังแต่
เช้าจนถึงเท่ียงวัน) 
-Good afternoon (สวัสดี
ตอนบ่ายใช้กล่าวสวัสดี

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

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

ต้ังแต่หลังเท่ียงจนถึงเวลา
หกโมงเย็น) 
-Good evening (สวัสดี
ตอนเย็น ใช้กล่าวสวัสดี 
ต้ังแต่หลังหกโมงเย็นจนถึง
เวลากลางคืน) 
4.ผู้เรียนฝึกทักษะฟัง และ
พูด โดยการทักทายอย่าง
เป็นทางการ (Informal 
Greeting) เช่น Hello  
(สวัสดี) หรือ Hi (สวัสดี) 
5.ครูกล่าวว่าใน
ภาษาอังกฤษนั้น เป็นธรรม
เนียมท่ีหลังจากทักทายแล้ว
จะต้องมีการถามทุกข์สุข ซึ่ง
ไม่ได้มีความหมายลึกซึ้ง แต่
เป็นธรรมเนียมที่เราควร
จะต้องถาม คำถามใน
ภาษาอังกฤษ ท่ีมี
ความหมายว่า สบายดีหรือ 
เป็นอย่างไรบ้าง มีอยู่หลาย
ประโยค 
6. ครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการทักทายว่าเป็น
มารยาทท่ีเราควรถามกลับ
ว่า “แล้วคุณล่ะ เป็นอย่างไร 

บ้าง” หลังจากนั้นก็ต้องมี
การถามถึง สุขภาพหรือ
อาจจะพูดถึงสถานการณ์
ท่ัวไป ซึ่งเป็นมารยาทท่ีควร
ทำและ 
เป็นเรื่อง ท่ีสำคัญใน
ภาษาอังกฤษ 
-การถามคำถามกลับเมื่อมี



  

 

คนถามเรา (ถ้าเราสบายดี) 
And you? 
How about you? 
What about you? 
-ถ้าเพื่อนหรือคนรู้จัก ไม่
สบาย  เราอาจจะพูดกับคน
เหล่านั้นว่า 
I hope you feel better 
soon! 
Get well soon! 
 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูกล่าวถึงการสนทนา
หลังจากท่ีมีการทักทาย ก็
ควรท่ีจะมีการแนะนำตัวเอง 
หรือแนะนำให้บุคคลรู้จักกัน 
ซึ่งเป็นมารยาทท่ีดีทางสังคม 
ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงบุคคลให้
รู้จักกันเพื่อท่ีจะมีโอกาส 
สร้างสัมพันธไมตรีกันต่อไป
การแนะนำให้รู้จักกันควรทำ
ให้ถูกต้องกาละเทศะเพื่อ
เป็นการ ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของเรา การแนะนำแบ่งเป็น
สองแบบคือการแนะนำ
บุคคลให้รู้จักกันและการ
แนะนำตัวเอง 
2.ครูและผู้เรียนช่วยกันบอก
หลักในการแนะนำ ได้แก่ 
- ควรบอกช่ือและนามสกุล
ของบุคคลท่ีเราแนะนำ 
- แนะนำผู้ท่ีมีอายุน้อยให้
รู้จักกับผู้ใหญ่ 
- เอ่ยช่ือของบุคคลท่ีมี



  

 

ตำแหน่งสูงกว่าก่อน 
- ถ้าเป็นบุคคลท่ีมีตำแหน่ง
เท่าเท่ียมกัน เราควรแนะนำ
ผู้หญิงก่อน 
- ถ้าเป็นการแนะนำกลุ่มให้
รู้จักบุคคล ควรแนะนำกลุ่ม
ก่อน 
- ควรใช้น้ำเสียงและถ้อยคำ
ท่ีสุภาพอ่อนโยน 
ขั้นสอน 
3.ครูอธิบายการแนะนำ
ตัวเอง (Introducing 
yourself) ซึ่งการแนะนำ
ตัวเองเป็นเรื่อจำเป็น 
เนื่องจากว่าคู่สนทนาหรือ
ผู้ฟังเป็นบุคคลท่ีเราไม่
คุ้นเคย ดังนั้นหลังจากท่ีมี
การทักทายเราควร บอกช่ือ 
นามสกุลของเราให้คู่สนทนา
รู้จัก เพื่อทักทายกันในคราว
ต่อไป หลังจากนั้นอาจมีการ
บอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตัวเรา เช่น บอกอายุ 
อาชีพ ท่ีอยู่ เป็นต้น สำนวน
การพูดแนะนำตนเอง 
4. ครูใช้เทคนิคการอธิบาย
การแนะนำบุคคลอื่น 
(Introducing Someone 
else) โดยใช้ส่ือ 
PowerPoint หรือหนังสือ
เรียนประกอบ ซึ่งเป็นการ
แนะนำบุคคลสองฝ่ายท่ีไม่
เคยพบกันมาก่อนให้รู้จักกัน 
โดยมีการบอกช่ือเต็มหรือ 



  

 

ช่ือเล่น ถ้าเป็นการทักทายท่ี
เป็นทางการ อาจจะมีการ
บอกถึงตำแหน่งหน้าท่ีการ
งาน หลังจากนั้นอาจมีการ
พูดคุยถามถึง ดินฟ้าอากาศ, 
การเดินทาง, ครอบครัว, 
เช้ือชาติ, บ้านเกิด, งาน
อดิเรก ,...... (ไม่ควรชวนคุย
เรื่อง ศาสนา หรือ 
การเมือง) 
5. ครูแนะนำและให้
ข้อสังเกตในการกล่าว
แนะนำบุคคลอื่น ดังนี้ 
Note :  
-Mr. (มิสเตอร์) ใช้กับผู้ชาย
อายุมากกว่า 18 ปีท่ียังไม่
แต่งงานหรือแต่งงานแล้วก็
ได้ 
-Mr. + ช่ือ และ นามสกุล 
เช่น Mr. David Beckham 
-Miss. (มิส) ใช้กับผู้หญิงท่ี
อายุมากกว่า 18 ปีท่ียังไม่
แต่งงาน 
-Miss + ช่ือ และ นามสกุล 
เช่น Miss Anne 
Hattaways  
-Mrs. (มิสซิส) ใช้กับผู้หญิงท่ี
อายุมากกว่า 18 ปีท่ี
แต่งงานแล้ว 
-Mrs. + นามสกุล เช่น Mrs. 
Beckham (หมายถึง 
Victoria Becham ท่ี
แต่งงานกับ Mr. David 
Beckham) 



  

 

-Ms. (มิซ) ใช้กับผู้หญิงท่ีเรา
ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่า
ผู้หญิงคนนั้นแต่งงานหรือยัง 
-Ms. + ช่ือ และ นามสกุล 
เช่น Ms. Jennifer Aniston 
6. .ครูใช้เทคนิคการอธิบาย
ถึงการแสดงความยินดีท่ีได้
รู้จัก (Expressing 
pleasure to have met 
someone) 
โดยการบอกว่ายินดีท่ีได้รู้จัก 
: หลังจากท่ีมีการทักทาย
แล้ว ก็เป็นมารยาทท่ีต้อง

บอกว่า “ยินดีท่ีได้รู้จัก” 
(โดยส่วนมากจะใช้กับบุคคล
ท่ีเราไม่เคยรู้จักมาก่อน เช่น 
เพื่อน ลูกค้า หรือบุคคลท่ี
อายุมากกว่า) 
7. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทำ 
Worksheet 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล   
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  2 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   1  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     2.5  คะแนน 
  รวม    6.5  คะแนน 
   
    
 



  

 

8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

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

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  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 
................................................................................................................................................................... 

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



  

 

 

ใบงานท่ี 1 หน่วยท่ี 1 หน้า 1 
 วิชา ภาษาองักฤษฟัง-พดู เวลาเรยีนรวม 36 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย Unit 1 สอนครัง้ที ่1/18 

ช่ืองาน Answer  the question. เวลา 20 นาท ี
 

Worksheet 1: Read the context for each question, then arrange the words into 
sentences. 

 

 
Worksheet 2: Listen to the conversations and complete the dialogs. 

 
 



  

 

 

แบบทดสอบกอ่นเรยีน หน่วยท่ี 1 หน้า 1 
 วิชา ภาษาองักฤษฟัง-พดู เวลาเรยีนรวม 36 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย Greeting. สอนครัง้ที ่1/18 

ช่ืองาน Pre Test. เวลา 20 นาท ี

 
English Test : Choose the best answer. 

 
 

 
 
 

 



  

 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยท่ี 1 หน้า 1 
 วิชา ภาษาองักฤษฟัง-พดู เวลาเรยีนรวม 36 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย Greeting. สอนครัง้ที ่1/18 

ช่ืองาน Post Test. เวลา 20 นาท ี

 
English Test : Choose the best answer. 

 
 

 
 
 

 



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค ์

 

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

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

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



  

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 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 
  ปฏิบติัได้  4 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 4 คะแนน 

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family 
2. จำนวน 2 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 อธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับการลำดับญาติได้ 
3.2 ฟัง พูด อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับครอบครัวได้เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และ
วัฒนธรรม 
3.3 ใช้ไวยากรณ์การแสดงความเป็นเจ้าของในการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 
4.2 พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
4.3 ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.4 ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.5 ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4.6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พดู พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

5. เนื้อหา 
5.1 การลำดับญาติ (Family Tree) 
5.2 การถามและการตอบเกี่ยวกับครอบครัว 
5.3 ไวยากรณ์ (Grammar) การแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Forms) 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและ
สถานประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 

1.อธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับการลำดับญาติได้ 
2.ฟัง พูด อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
ครอบครัวได้เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และ
วัฒนธรรม 
3.ใช้ไวยากรณ์การแสดงความเป็นเจ้าของในการฟัง ดู 
พูด อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง 



  

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง IDENTIFYING JOBS จำนวน 5 ชั่วโมง 
คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

2  
/ 

3 - 4 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ผู้เรียนนำรูปภาพของบุ
คลลท่ีอยู่ภายในครอบครัว
มาแสดงให้เพื่อนร่วมชั้นดู 
และร่วมสนทนาพูดคุยกัน
เรื่องการเรียกลำดับญาติ
ของตนเองแต่ละคน 
2.ครูและผู้เรียนค้นหา
คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียกญาติแต่ละคน ว่าควร
จะใช้คำใดจึงจะเหมาะสม
ท่ีสุด 
3.ผู้เรียนอ่านและออกเสียง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวกับญาติ 
 
ขั้นสอน 
4.ครูผู้สอนใช้เทคนิคการ
อธิบาย สาธิต แสดงรูป
ภาพประกอบ พร้อมท้ังจับคู่
สนทนาฝึกฟังและพูด และ
ใช้ส่ือ Power Point หรือ
หนังสือเรียน และเปิด CD 
ประกอบการเรียนการสอน
เกี่ยวกับ 
1) การลำดับญาติ (Family 
Tree) 
2) การถามและการตอบ
เกี่ยวกับครอบครัว 
3) ไวยากรณ์ (Grammar) 
การแสดงความเป็นเจ้าของ 
(Possessive Forms) 

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 
 



  

 

5.ครูนำแผนผังรูปภาพการ
ลำดับญาติมาแสดงให้ผู้เรียน
ดู และอ่านออกเสียงคำศัพท์
แต่ละคำให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ 
6.ผู้เรียนฝึกฟังและพูดออก
เสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ี
น่าสนใจเกี่ยวกับครอบครัว 
7.ครูอธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับ
การถามและการตอบ
เกี่ยวกับครอบครัว 
8.ครูใช้ประโยคคำถาม และ
เป็นผู้ถามในการสนทนากัน 
ส่วนผู้เรียนเป็นผู้ตอบ 
9. ครูอธิบายหลักการใช้
ไวยากรณ์ (Grammar) การ
แสดงความเป็นเจ้าของ 
(Possessive Pronoun) 
เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ให้
ถูกต้อง 
10. ครูเน้นวิธีการใช้ The 
Apostrophe S เพื่อให้
ผู้เรียนนำไปใช้ให้ถูกต้อง 
ดังนี ้
-The apostrophe s (‘s) 
คือส่วนท่ีนำมาแสดงความ
เป็นเจ้าของ ของคำนามท่ี
อยู่ตัวแรก (ใช้กับส่ิงท่ีมีชีวิต) 
และต้องตามด้วยคำนานอีก
ตัวหนึ่ง 
-คำนามเอกพจน์ : ให้ใส่ 's 
หลังคำนามนั้นได้เลย เช่น 
Kate Kate’s dress . 
John John’s jeans . 
My father My father’s 
coffee . Her 
friend Her friend’s 
shoes . 
-คำนามพหูพจน์ : ลงท้าย



  

 

ด้วย s ให้ใส่เฉพาะ ( ' ) 
เท่านั้น เช่น 
The boys The boys’ 
aero planes . The 
students The students’ 
mobile phone.  
My parents My parents’ 
clothes . 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1  การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  2 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   1  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     2.5  คะแนน 
  รวม    6.5  คะแนน 
   

8.2  ผลการประเมินการเรียนรู ้
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมนิ 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 
................................................................................................................................................................... 

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



  

 

 

ใบงานท่ี 2 หน่วยท่ี 2 หน้า 1 
 วิชา ภาษาองักฤษฟัง-พดู เวลาเรยีนรวม 36 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย Unit 2 สอนครัง้ที ่2/18 

ช่ืองาน Answer  the question. เวลา 20 นาท ี
 

Worksheet 1: Complete the sentences with the words given below. 
 

 
 

Worksheet 2: Complete the sentences with possessive forms. 
 

 
 
 
 



  

 

Worksheet 3 : Match the family members with their meaning. 
1. Grandfather Grandmother ______ 

2. Brother-in-law / Sister-in-law ____ 

3. Husband / Wife ______________ 

4. Uncle / Aunt ______________ 

5. Stepfather / Stepmother _______ 

6. Stepsister / Stepbrother _______ 

7. Nephew / Niece ____________ 

8. Mother-in-law / Father-in-law ____ 

9. Son / Daughter _______________ 

10. Cousin _______________ 

a. Son or daughter of your stepmother or 
stepfather  

b. Your female or male child. 

c. Your uncle or aunt child 

d. Your parents’ brother or sister 

e. The person that your mother or father 
remarries with. 

f. Brother or sister of the person you marry 

g. Father or mother of a person you marry 

h. The man or woman you marry 

i. Your parents’ parents 

j. Your brother or sister’s children. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

แบบทดสอบกอ่นเรยีน หน่วยท่ี 2 หน้า 1 
 วิชา ภาษาองักฤษฟัง-พดู เวลาเรยีนรวม 36 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย Unit 2 สอนครัง้ที ่2/18 

ช่ืองาน Pre Test. เวลา 20 นาท ี

 
Worksheet 4 : Choose the best answer. 

1. So, what does your mother do for a living? 
A. She lives in Sydney.   B. She's an engineer. 
 C. Her name is Jackie.   D. She is very handsome. 
2. How many people are in your family? 
 A. There are six people in my family. B. My father has three brothers. 
 C. My brother isn't married.   D. There are five trees in the garden at my house. 
3. How old is your cousin? 
 A. Since 1978.    B. He's seventeen. 
 C. She turned 20 in June.   D. I cannot remember. 
4. What do your parents do? 
 A. They're both lawyers.   B. They're from Australia. 
 C. They live in America.   D. They are so nice. 
5. How many sisters do you have? 
 A. I'm single.    B. I have three sisters. 
 C. I live with my brothers.   D. I am the only child. 
6.What is your cousin’s name? 
 A. Her name is Kathy.   B. Call me Kathy. 
 C. Everyone calls her Kathy.  D. She is Kathy. 
7.What does your aunty do? 
 A. She's a teacher.   B. She loves her work. 
 C. She works in a library.   C. She works at school. 
8. When did you move to Bangkok? 
 A. From 1984.    B. Since 1993. 
 C. On September 21st.   D. For 1999. 
9. Do you have any brother? 
 A. Yes, two daughters.   B. Yes, I like children. 
 C. Yes, two brothers.   D. No, I haven’t. 
10. Where did you and your wife first meet? 
 A. We met last winter.   B. We met at a Christmas party. 
 C. My wife and I got married in June. D. We met in Paris. 

 
 



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

ชื่อ-สกุล 
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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 Telling and asking date and time 
2. จำนวน 4 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.สามารถฟัง อ่าน และเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับวันและเวลาได้ 
2.สามารถฟัง อ่าน และเขียนวันในหนึ่งอาทิตย์ได้ 
3.สามารถฟัง อ่าน และเขียนวันในหนึ่งเดือนได้ 
4.สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์ของเดือนได้ 
5.สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์ของปี 
6.สามารถอ่าน และเขียนการเขียนวัน/เดือน/ปีได้ 
7.สามารถฟัง อ่าน ดูและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับวันและวันท่ีได้ 
8.สามารถฟัง อ่าน ดู และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับเวลาได้ 
9.สามารถฟัง อ่าน และนำ In At On กับ Time หรือ Date มาใช้ในการสนทนาโต้ตอบได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย  
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 

 2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
 3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
5. เนื้อหา 

1.คำศัพท์เกี่ยวกับวันและเวลา 
2.วันในหนึ่งอาทิตย ์
3.วันในหนึ่งเดือน 
4.เดือน 
5.ปี 

6.การเขียนวัน/เดือน/ปี 
7.การถามเกี่ยวกับวันและวันท่ี 
8.เวลา 
9.การใช้ In At On กับ Time หรือ Date 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและ

1.สามารถฟัง อ่าน และเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
วันและเวลาได้ 

2.สามารถฟัง อ่าน และเขียนวันในหนึ่งอาทิตย์ได้ 



  

 

สถานประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 

3.สามารถฟัง อ่าน และเขียนวันในหนึ่งเดือนได้ 
4.สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์ของเดือนได้ 
5.สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์ของปี 
6.สามารถอ่าน และเขียนการเขียนวัน/เดือน/ปีได้ 
7.สามารถฟัง อ่าน ดูและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับวันและ
วันท่ีได้ 
8.สามารถฟัง อ่าน ดู และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับเวลาได้ 
9.สามารถฟัง อ่าน และนำ In At On กับ Time หรือ 
Date มาใช้ในการสนทนาโต้ตอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง Telling and asking date and time จำนวน 4 ชั่วโมง 
คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

3 - 4 
/ 

5 - 8 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูสนทนากับผู้เรียน
เกี่ยวกับวันและเวลาตามปี
ปฏิทินในประเทศไทยว่ามี
การนับอยา่งไรบ้าง 
2.ครูและผู้เรียนช่วยกัน
ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับวัน
เวลา ท่ีเคยศึกษามาบ้างแล้ว 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการ
นำเข้าสู่บทเรียนต่อไป 
ขั้นสอน 
3.ครูใช้รูปแบบการเรียน
แบบ TAI (Team 
Assisted 
Individualization) เพื่อ
เน้นผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและนำทักษะ
การเรียนรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการอ่าน
คำศัพท์เกี่ยวกับวันและ
เวลา 
4.ครูและผู้เรียนอ่าน
คำศัพท์ และแปล
ความหมายของคำศัพท์
เกี่ยวกับวัน ในหนึ่งอาทิตย์  
(Days of the  
week) 
5.ครูและผู้เรียนอ่าน
คำศัพท์ และแปล
ความหมายของคำศัพท์
เกี่ยวกับวัน ในหนึ่งเดือน 
(Days of the month) 

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

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กจิกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

6.ครูและผู้เรียนช่วยกันอ่าน
และแปลความหมายของ
คำศัพท์เกี่ยวกับเดือน 
(Months) 
7.ครูและผู้เรียนอ่านออก
เสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
และแปลความหมายของปี 
(Year) ซึ่งการอ่านปีค.ศ. 
เรามักจะอ่านแยกทีละ 2 
ตัว คือ 2 ตัวแรกและ 2 ตัว
หลัง จนถึงป ีค.ศ.1999 
ส่วนป ีค.ศ.2000 ขึ้นไปจะ
อ่านแบบตัวเลขปกติก็ได้ 
8.ครูอภิปรายเพิ่มเติมว่า
หากเป็นเวลาเท่ียงตรงพอดี
จะใช้คำว่า “at noon หรือ 
midday” และหากเป็น
เวลาเท่ียงคืนตรง ก็จะใช้คำ
ว่า “at midnight” เรา
อาจใช้ a.m.และ p.m.ใน
การบอกเวลาโดยมี
กฎเกณฑ์ ดังนี้  
-a.m. = ante meridium 
ใช้ในการบอกเวลาต้ังแต่
เท่ียงคืนถึงเท่ียงวัน 
-p.m. = past meridium 
ใช้ในการบอกเวลาต้ังแต่
เท่ียงวันถึงเท่ียงคืน 
9.ครูและผู้เรียนยกตัวอย่าง 
(Example) เช่น 
7 โมงเช้า ใช้ว่า 7.00 a.m. 
1 ทุ่ม ใช้ว่า 7.00 p.m. 
7 โมง 20 นาที ในตอนเช้า 
ใช้ว่า 7.20 a.m. 



  

 

7 โมง 20 นาที ในตอนเย็น 
ใช้ว่า 7.20 p.m. 
10.ครูแสดงประโยคการ
ถามเวลา (Asking the 
time) ให้ผู้เรียนดู และให้
ผู้เรียนฝึกเขียนและอ่าน ซึ่ง
ครูแนะนำว่าก่อนถามควร
ใช้คำว่า Excuse me, เพื่อ
ความสุภาพ 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   1.5  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     2.5 คะแนน 
  รวม    9 คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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



  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



  

 

 

ใบงานท่ี 3 หน่วยท่ี 3 หน้า 1 
 วิชา ภาษาองักฤษฟัง-พดู เวลาเรยีนรวม 36 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย Unit 3 สอนครัง้ที ่4/18 

ช่ืองาน Answer the question. เวลา 20 นาท ี

Worksheet 1 : Answer the questions in British Style. 
1. When is New Year’s Day this year? 
1st January 2009. 

2. When is Valentine's Day this year? 
____________________________________ 

3.When is Songkran Day this year? 
_________________________________ 

4. When is Mother’s Day this year? 
_________________________________ 

5.When is Father’s Day this year? 
________________________________ 

6. When is Teacher’s Day this year? 
__________________________________ 

7.When is Christmas Day this year? 
_________________________________ 

8.When is your birthday this year? 
___________________________________ 

9. When is your mother birthday this year? 
_________________________________ 

10. When is your mother birthday this year? 
_________________________________ 

Worksheet 2: Complete the calendar below, and answer the question. 

 
Worksheet 3: Look at the clocks below and write the time. 

 



  

 

Worksheet 4: Complete the sentences by using “in” “on” or “at” 
1. Let's meet __________ 6:30. 
2. The play is __________ Saturday __________ noon. 
3. I was born __________ November 3, 1970. 
4. Beverly went to Los Angeles __________ January. 
5. Bill arrived in New York __________ February 7. 
6. I love to see the flowers __________ the spring. 
7. The movie starts __________ 7:30 __________ the evening. 
8. We go to bed __________ 11:00 __________ night. 
9. Her birthday is __________ October __________ the fall. 
10. I saw a witch __________ midnight __________ Saturday __________ October 
31__________ 1998. 
 
 

Worksheet 7: Read the information below and complete the table below. 

 
 

 
 

 
 



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

 

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



  

 

คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

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

เสียหาย 
    

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

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

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



  

 

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจา้อยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกี่ยวขอ้งกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     



  

 

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

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Asking and Giving Directions 
2. จำนวน 4 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.ฟัง อ่าน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการถามทางได้ 
2.ฟัง อ่าน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการบอกทางได้ 
3. ฟัง ดู และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับทิศทางได้ 
4. ฟัง ดู และสนทนาโต้ตอบว่าเดินทางไปโดยพาหนะอะไรได้ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษาได้อย่างเหมาะสม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 
 2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
 3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
5.  เนื้อหา 

1.การถามทาง 
2.การบอกทาง 
3.ทิศทาง 
4.การถามและตอบว่าเดินทางไปโดยพาหนะอะไร 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและ
สถานประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

1.ฟัง อ่าน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการถามทางได้ 
2.ฟัง อา่น และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการบอกทางได้ 
3. ฟัง ดู และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับทิศทางได้ 
4. ฟัง ดู และสนทนาโต้ตอบว่าเดินทางไปโดยพาหนะ
อะไรได้ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาได้อย่างเหมาะสม 



  

 

 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง Asking and Giving Directions จำนวน 4 ชั่วโมง 

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

/ 
9 – 12 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูผู้สอนและผู้เรียน
สนทนากันเรื่องการถาม
ทาง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจำเป็นมาก 
หากเราเป็นผู้เดินทางและ
ต้องการสอบทางเส้นทางไป
ท่ีใหนสักแห่งกับคนท้องถิ่น
ท่ีเราไม่รู้จักคำแรกที่สำคัญ
มากก็คือการขอรบกวนหรือ
ขอร้องเขาก่อน ถ้าเป็น
ภาษาไทยเรามักจะเริ่มต้น
ด้วยคำว่า ขอโทษนะครับ 
หรือขอโทษนะคะ เป็นต้น 
2.ครูและผู้เรียนช่วยกัน
ยกตัวอย่างการเริ่มต้นใน
การถามทาง เช่น 
Excuse me, หรือ 
Pardon me,  
I beg your pardon, 
Sorry to trouble you, 
ขั้นสอน 
3.ครูผู้สอนใช้เทคนิคการ
อธิบาย การแสดงบทบาท
สมมติ โดยใช้ส่ือ CD, ส่ือ 
Power Point, หนังสือ

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 
 



  

 

เรียน และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
ประกอบ เพื่อศึกษาเรื่อง 
1) การถามทาง 
2) การบอกทาง 
3) ทิศทาง 
4) การถามและตอบว่า
เดินทางไปโดยพาหนะอะไร 
4.ครูแสดงตัวอย่าง 
(Example) ประโยคท่ีใช้ใน
การถามทาง เช่น 
Excuse me, could you 
tell me where the 
bank is? 
Pardon me, do you 
know where the book 
shop is? 
I beg your pardon, I am 
looking for a chemist. 
Do you know where it 
is? 
Sorry to trouble you, 
can you tell me where 
the museum is ? 
5.ครูแสดงตัวอย่างการแต่ง
ประโยค Giving Direction 
(การบอกทาง) 
-It's on ____________.  
-It’s beside _________. 
-It's next to________.  
-It's between ________ 
and ____________.  
-It's on the corner of 
_______ and _______. 



  

 

-It’s right in front of 
you. 
-It’s just across the 
street.  
-It’s at the end of the 
street. 
-It’s opposite the 
________________. 
-Yes, there is. It is on 
_______________. 
6.ครูอ่านคำศัพท์ และแปล
ความหมายของ 
Preposition of 
directions : คำท่ีวางไว้
หน้าคำนามหรือสรรพนาม 
เพื่อบอกทิศทาง หรือ
ตำแหน่งท่ีต้ัง 
7.ครูอธิบายสัญลักษณ์
ทิศทาง (Direction) ต่างๆ 
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   1.5 คะแนน 

จิตพิสัย     2.5  คะแนน 
  รวม    10  คะแนน 
 
 
 
   



  

 

8.2 ผลการประเมนิการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค ์

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 ์
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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 หวังดีโอบออ้มอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 6.4 ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     



  

 

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกีย่วข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อืน่เป็นของตน     
 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 Reading Signs 
2. จำนวน 2 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.อธิบายคำศัพท์ของป้ายประกาศแต่ละประเภทได้ 
2.ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับป้ายประกาศแต่ละประเภทได้ 
3.ใช้ Do not, No, Must, Have to, Can และ to be allowed to ในการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียนเพื่อใช้ในการสนทนาโต้ตอบได้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 
 2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
 3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
5. เนื้อหา 

1.ป้ายประกาศ 
2.การถามและการตอบเกี่ยวกับป้ายประกาศ 
3.การใช้ Do not, No, Must, Have to, Can และ to be allowed to 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและ
สถานประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง  พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 

1.อธิบายคำศัพท์ของป้ายประกาศแต่ละประเภทได้ 

2.ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับป้าย
ประกาศแต่ละประเภทได้ 

3.ใช้ Do not, No, Must, Have to, Can และ to be allowed to 

ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อใช้ในการ
สนทนาโต้ตอบได้ 



  

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง Reading Signs จำนวน 2 ชั่วโมง 
คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

7 
/ 

13 - 14 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูและผู้เรียนสนทนากัน
เรื่องป้ายโฆษณาในลักษณะ
ต่าง ๆ ท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป 
ในทำนองเดียวกันก็ถาม
ผู้เรียนว่ามีใครเคยสังเกต
ป้ายประกาศบ้างหรือไม่ 
2.ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับป้ายประกาศใน
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อ
เช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหาการ
เรียนการสอนต่อไปใน
สัปดาห์นี้ 
ขั้นสอน 
3.ครูอธิบายป้ายประกาศ
โดยหลักๆ แบ่งบอกเป็น 6 
ประเภท ได้แก่ 
1) ป้ายประกาศท่ีให้ข้อมูล 
(Signs Giving 
Information) 
2) ป้ายประกาศท่ีเป็นการ
เตือน (Sign giving 
Warning) 
3) ป้ายประกาศท่ีใช้ห้าม
กระทำ (Sign giving 
Prohibition) 
4) ป้ายประกาศท่ีใช้ในการ
ขอร้องหรือขอความร่วมมือ   
(Sign giving request) 
5) Signs stating rules or 
regulations 
6) Sign giving order or 

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

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

command : Some 
traffic signs order you 
to do something. 
4.ผู้เรียนบอกสีของป้าย
ประกาศ (Colour of 
signs) 
Red  หมายถึง หยุด, 
ตำแหน่งท่ีป้องกันอัคคีภัย  
Blue หมายถึง บังคับให้
ต้องปฏิบัติ 
Green หมายถึง แสดง
ความปลอดภัย 
Yellow หมายถึง
 ระวังมีอนัตราย 
5.ครูและผู้เรียนฝึกทักษะ
การถามและตอบเกี่ยวกับ 
Sign and Symbol 
6.ครูบอกหลักเกณฑ์การใช้ 
Do not, No, Must, Have 
to, Can, and To be 
allowed to ในประโยค
คำถามและคำตอบ โดยแปล
ความหมายให้ผู้เรียนเข้าใจ
และนำไปใช้ได้ 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     2.5  คะแนน 
  รวม    9.5  คะแนน 
 
 



  

 

  8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
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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 จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค ์

 

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

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

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 หวังดีโอบออ้มอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 6.4 ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     



  

 

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกีย่วข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อืน่เป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     



  

 

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

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 Shopping 
2. จำนวน 4 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.ใช้และอ่านคำศัพท์สินค้าเกี่ยวกับการแต่งกายได้ 
2.ใช้และอ่านคำศัพท์สินค้าเกี่ยวกับอาหารได้ 
3.ใช้และอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับขนาดของสินค้า (Size) ได้ 
4.ใช้และอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับสีของสินค้า (Color) ได้ 
5.ใช้คำศัพท์บอกกริยาเกี่ยวกับการซื้อของได้ 
6.ใช้ อ่าน และฟังคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อของได้ 
7.ฟัง ดูและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการซื้อสินค้าได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 

 2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
 3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
5. เนื้อหา 

1.สินค้าเกี่ยวกับการแต่งกาย 
2.สินค้าเกี่ยวกับอาหาร 
3.ขนาดของสินค้า (Size) 
4.สีของสินค้า (Color) 
5.กริยาเกี่ยวกับการซื้อของ 
6.คำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อของ 
7.การถามและการตอบเกี่ยวกับการซื้อสินค้า 
 
 
 
 
 



  

 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและ
สถานประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

1.ใช้และอ่านคำศัพท์สินค้าเกี่ยวกับการแต่งกายได้ 
2.ใช้และอ่านคำศัพท์สินค้าเกี่ยวกับอาหารได้ 
3.ใช้และอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับขนาดของสินค้า (Size) ได้ 
4.ใช้และอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับสีของสินค้า (Color) ได้ 
5.ใช้คำศัพท์บอกกริยาเกี่ยวกับการซื้อของได้ 
6.ใช้ อ่าน และฟังคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อของได้ 
7.ฟัง ดูและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการซื้อสินค้า 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง Shopping จำนวน 4 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
8 - 9 

/ 
15 – 18 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูและผู้เรียนสนทนากัน
เรื่องการแต่งกายด้วย
เส้ือผ้าสำหรับสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรีโดยท่ัวไปให้
เหมาะสมกับตนเองอย่างมี
กาละเทศะ 
2.ผู้เรียนพูดคุยถึงการแต่ง
กายของตนเองว่าในวันนี้
แต่งกายอย่างไรบ้าง และ
ช้ีให้เห็นว่าคำศัพท์
ภาษาอังกฤษเรียกเครื่อง
แต่งกายแต่ละช้ินว่า
อะไรบ้าง 
ขั้นสอน 
3.ครูและผู้เรียนอ่านและ

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 
 



  

 

แปลความหมายของคำศัพท์
สินค้าเกี่ยวกับการแต่งกาย 
ด้วยส่ือ PowerPoint หรือ
หนังสือเรียน และรูปภาพ
เส้ือผ้ารวมทั้งเครืองประดับ
อื่น ๆ 
4.ครูและผู้เรียนอ่านและ
แปลคำศัพท์สินค้าเกี่ยวกับ
อาหาร โดยใช้ส่ือ Power 
Point หรือหนังสือเรียน 
เป็นรูปภาพประกอบการ
เรียนการสอน 
5.ครูและผู้เรียนอ่านและ
แปลความหมายของคำศัพท์
เกี่ยวกับสีของสินค้า (Color) 
โดยใช้ส่ือ Power Point 
หรือหนังสือเรียน และ
รูปภาพประกอบ 
6.ครูอธิบายและแปล
ความหมายคำกริยาเกีย่วกับ
การซื้อของ ได้แก ่
Shop = ซื้อของ   
Keep = เก็บสินค้า 
Sell = ขาย 
Return = คืนสินค้า 
Pay = จ่าย  
Exchange = แลกเปล่ียน 
Buy = ซื้อ   
Refund = คืนเงิน
Discount = ลดราคา 
7.ครูอธิบายคำศัพท์และ
แปลความหมายคำศัพท์
เกี่ยวกับการซื้อของ 
8.ผู้เรียนทายคำศัพท์ โดย
เลือกแผ่นป้ายคำศัพท์ หรือ
ใช้วิธีเขียนคำศัพท์บน
กระดานหน้าช้ันเรียน และ
แปลความหมายคำศัพท์นั้น 

 
 
 
 
 



  

 

ๆ ได้แก่ 
Shop assistant = 
พนักงานขายของ
Customer = ลูกค้า 
Price = ราคา  
Price tag = ป้ายราคา 
Bar code = รหัสสินค้า
Regular price = ราคาปกติ 
Discounted price = ราคา
ท่ีลดแล้ว  
Sale price = ราคาท่ีลด
ราคา 
Receipt = ใบเสร็จ  
Credit card = บัตรเครดิต
Cash = เงินสด   
Money order = ธนาณัติ 
Change = เงินทอน 
Tax = ภาษี  
Traveler’s check = ต๋ัว
แลกเงินเดินทาง  
Total = ราคารวม  
VAT = ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
Cash register = เครื่อง
บันทึกการับจ่ายเงิน 
Paper bag = ถุงกระดาษ
Plastic bag = ถุงพลาสติก 
Fitting room = ห้องลอง
เส้ือผ้า   
Changing Room = ห้อง
ลองเส้ือผ้า 
8.ครูอธิบายถึงการถามและ
ตอบเกี่ยวกับการ “ซื้อสินค้า
” ซึ่งการทักทายลูกค้าท่ี
เข้ามาในร้านอาจจะเริ่มต้น
ด้วยการกล่าว  สวัสดี  เป็น
การต้อนรับลูกค้า 
Hi, = สวัสดี  
Hello, = สวัสดี 
Good morning, = 



  

 

 สวัสดีตอนเช้า 
Good afternoon, =
 สวัสดีตอนบ่าย 
Good evening, =
 สวัสดีตอนเย็น 
9.ครูและผู้เรียนถามตอบ
เป็นภาษาอังกฤษ และแปล
ความหมายเป็นภาษาไทย 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  2 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   1.5 คะแนน 

จิตพิสัย     2.5  คะแนน 
  รวม    8  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 
................................................................................................................................................................... 

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



  

 

 

ใบงานท่ี 1 หน่วยท่ี 6 หน้า 1 
 วิชา ภาษาองักฤษฟัง-พดู เวลาเรยีนรวม 36 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย Unit 6 สอนครัง้ที ่6/18 

ช่ืองาน Answer  the Question เวลา 20 นาท ี
 
Worksheet 1 Answer the questions in PART A and PART B. 
A. Complete the conversation with the sentences marked A - G below. 
Shop assistant: Hi, can I help you? 
 Sara:   …………………………………. (1) 
 Shop assistant:  …………………………………. (2) 
 Sara:   38 and a half or 39. It depends on the fit. 
 Shop assistant:  Do you like these ones? 
 Sara:  I really like the style. But I don’t like the colour.………………… (3) 
 Shop assistant:  One moment…………………………… (4) 
 Sara:    Thanks. 
 Shop assistant:  …………………………………. (5) 
 Sara:   Perfect! How much are they? 
 Shop assistant:  £55. 
 Sara:   …………………………………. (6) 
 Shop assistant:  What about these silver ones? They’re in the sale. 
 Sara:    Cool! …………………………… (7) 
  A. OK,whatsize are you? 
  B. Howdo they feel? 
  C. Here you are. Would you like to try them on? 
  D. That’s a bit expensive. Have you got a cheaper pair? 
  E. Do you have them in white? 
  F. Yes, I’m looking for a pair of trainers. 
  G. Can I try them on? 
 
 
 
 
 
 



  

 

B. Read the completed dialogue then tick the correct answers below. 
1.Where does the conversation take place? 
a. In a clothes shop   b. In a shoe shop  
c. In a grocer’s   d. At school 
2. What does Sara want to buy? 
a. Silver    b.Shoes 
c. Colour    d.Pens 
3. Why does Sara not buy the white trainers? 
a. Because they are too expensive. b. Because she doesn’t like the color. 
c. Because they don’t fit well.  d. Because they fit well. 
4. How many pairs of trainers does Sara try on? 
a.1 b. 2  c. 3  d. 4 
Worksheet 2: Choose the right answer. 

 
1. What is he looking for ? 

  a. Father’s Day gift   b. Mother’s Day gift  
  c. Children’s Day gift   d. Father’s birthday gift 

2. How much for the watch? 
  a. 2,000 Baht  b. 3,000 Baht  c. 4,000 Baht  d. 5,000 Baht 

3. Did he buy a watch for his father ? 
  a. Yes, he did  b. No, he didn’t  c. Yes, he didn’t  d. No, he did 

4.What did he get for his father for his birthday? 
  a. A handbag  b. A wallet  c. A shirt  d. A watch 

5. How much is the wallet ? 
  a. 1000 Baht  b. 3000 Baht  c. 4000 Baht  d. 5000 Baht 
 



  

 

Worksheet 3: Listen and complete the passage by using the words in the box. 
tag, label, cashier, bargain, receipt, exchange, take back, try on, fit, advice, 
shop assistant, credit card, check, select, cash, refund, size, sale 

 If you want to go shopping there are a number of things you have to consider. If you 
would like to find a __________(1) you should make sure to go to a __________(2). The only 
problem with a sale is that it is sometimes hard to __________ (3) something once you buy it. 
Many stores also refuse to give a __________ (4) on anything you have bought. If you are looking 
for clothes, make sure to __________ (5), check the __________ (6) to make sure that it is a 
good __________(7). Another good idea is to look at the __________ (8) and __________ (9) to 
see instructions for washing, etc. It's always a good idea to also ask the 
__________(10) for __________ (11). Finally, when you go to the __________(12) you can usually 
pay by__________ (13) or __________ (14) if you don't have the __________ (15). Never forget to 
get the __________(16)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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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 รู้คดิ รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรสั 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 Food 
2. จำนวน 4 ชัว่โมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของสัตว์ปีก (Poultry) ได้ 
2.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของอาหารทะเล (Seafood) ได้ 
3.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของเนื้อสัตว์ (Meat) ได้ 
4.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของผัก (Vegetables) ได้ 
5.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของผลไม้ (Fruit) ได้ 
6.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของเครื่องด่ืม (Drink) ได้ 
7.อธิบายคำศัพท์ของสภาพอาหาร (Food Condition) ได้ 
8.อธิบายคำศัพท์ในการทำอาหาร (Cooking) ได้ 
9.ฟัง ดู อ่าน เขียนและใช้สำนวนในการสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับคำท่ีแสดงลำดับก่อนหลัง (Adverbs of 
Sequence) ได้ 
10.ใช้สำนวนภาษาในการสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับรสชาติอาหาร (Food-Taste) ได้ 
11.ใช้สำนวนในการส่ังอาหารท่ีร้านอาหาร (Ordering Food in a Restaurant) ได้ 
12.ใช้สำนวนโต้ตอบในการเรียกเก็บเงิน (Asking for the Bill) ได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 

 2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
 3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
5. เนื้อหา 

1.สัตว์ปีก (Poultry) 
2.อาหารทะเล (Seafood) 
3.เนื้อสัตว์ (Meat) 
4.ผัก (Vegetables) 
5.ผลไม้ (Fruit) 
6.เครื่องด่ืม (Drink) 
7.สภาพอาหาร (Food Condition) 



  

 

8.การทำอาหาร (Cooking) 
9.คำท่ีแสดงลำดับก่อนหลัง (Adverbs of Sequence) 
10.รสชาติอาหาร (Food-Taste) 
11.การส่ังอาหารท่ีร้านอาหาร (Ordering Food in a Restaurant) 
12.การเรียกเก็บเงิน (Asking for the bill) 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและ
สถานประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

1.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของสัตว์ปีก (Poultry) ได้ 
2.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของอาหารทะเล 
(Seafood) ได้ 
3.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของเนื้อสัตว์ (Meat) ได้ 
4.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของผัก (Vegetables) ได้ 
5.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของผลไม้ (Fruit) ได้ 
6.ใช้วัจนะภาษาส่ือความหมายของเครื่องด่ืม (Drink) ได้ 
7.อธิบายคำศัพท์ของสภาพอาหาร (Food Condition) 
ได้ 
8.อธิบายคำศัพท์ในการทำอาหาร (Cooking) ได้ 
9.ฟัง ดู อ่าน เขียนและใช้สำนวนในการสนทนาโต้ตอบ
เกี่ ย วกั บ คำ ท่ี แสดงลำดั บ ก่ อน ห ลั ง  (Adverbs of 
Sequence) ได้ 
10.ใช้สำนวนภาษาในการสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับรสชาติ
อาหาร (Food-Taste) ได้ 
11.ใช้สำนวนในการส่ังอาหารท่ีร้านอาหาร (Ordering 
Food in a Restaurant) ได้ 
12.ใช้สำนวนโต้ตอบในการเรียกเก็บเงิน (Asking for 
the Bill) ได้ 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง Food จำนวน 2 ชั่วโมง 
คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

10 - 11 
/ 

19 – 22 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูและผู้เรียนสนทนากัน
เรื่องอาหารแต่ละประเภทว่า
ได้แก่อะไรบ้าง ซึง่แต่ละ
ครอบครัวจะรับประทาน 
แตกต่างกันไปตาม
ความชอบหรือความ
ต้องการของครอบครัวนั้นๆ 
2.ผู้เรียนบอกประเภทของ
อาหาร  
ขั้นสอน 
3.ครูและผู้เรียนอ่านและ
แปลคำศัพท์ของ Poultry 
(สัตว์ปกี) โดยใช้ส่ือรูปภาพ 
และ PowerPoint  
ประกอบการเรียนการสอน 
4.ครูและผู้เรียนอธิบายและ
แปลความหมายของคำศัพท์
ท่ีแสดงส่วนต่างๆ ของเนื้อ
ไก่ (parts of a chicken) 
5.ครูแสดงรูปภาพของ 
Seafood (อาหารทะเล) 
และผู้เรียนค้นหาคำศัพท์ 
อ่านและแปลความหมาย 
6.ครูแสดงรูปภาพของ 
Meat (เนื้อสัตว์) และผู้เรียน
ค้นหาคำศัพท์ อ่านและแปล
ความหมาย 
7.ครูแสดงรูปภาพของ ผัก 
(Vegetable) และผู้เรียน
ค้นหาคำศัพท์ อ่านและแปล
ความหมาย 
8.ครูแสดงรูปภาพของ 
ผลไม้ (Fruit) และผู้เรียน
ค้นหาคำศัพท์ อ่านและแปล

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

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กจิกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

ความหมาย 
9.ครูแสดงรูปภาพของ 
เครื่องด่ืม (Drink) และ
ผู้เรียนค้นหาคำศัพท์ อ่าน
และแปลความหมาย 
10.ครูใช้ประโยคคำถาม
และผู้เรียนตอบการถาม
เกี่ยวกับอาหาร 
11.ครูแสดงรูปภาพการ
ทำอาหาร (Food Cooked) 
และให้ผู้เรียนบอกว่าเป็นวิธี
ใดบ้าง โดยการพูดหรือออก
เสียงเป็นคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
12.ครูแปลความหมายของ
คำศัพท์เกี่ยวกับรสชาติ 
Food- Taste (adj.) 
13.ครูแนะนำการส่ังอาหาร
ท่ีร้านอาหาร (Ordering 
Food in a Restaurant) 
และใช้ประโยคให้ถูกต้อง 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  2 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     2.5  คะแนน 
  รวม    7.5 คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมนิ 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 



  

 

  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค ์

 

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

ลำดับ
ท่ี 

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

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

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



  

 

คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

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

เสียหาย 
    

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

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผือ่แผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

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



  

 

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อืน่เป็นของตน     
 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  
2. จำนวน 2 ชัว่โมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.อธิบายคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกได้  
 2.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายโต้ตอบเกี่ยวกับความรู้สึกได้ 
 3.ใช้กริยาวิเศษแสดงเวลาเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกในการฟัง  ดู อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบ 
Emotions ได้อย่างถูกต้อง 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 
 2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
 3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
5. เนื้อหา 

1.คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก (Vocabulary about  Emotions and feelings) 
2.การถามและตอบเกี่ยวกับความรู้สึก (Asking and answering about feeling) 
3.กริยาวิเศษแสดงเวลาเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก (Feelings & Emotions+ Adverbs of time) 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถาน
ประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

1.อธิบายคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอารมณ์ 
ความรู้สึกได้  
2.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมาย
โต้ตอบเกี่ยวกับความรู้สึกได้ 
3.ใช้กริยาวิเศษแสดงเวลาเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก
ใน การฟั ง  ดู  อ่ าน  เขี ยน  และสน ทน าโต้ ตอบ 
Emotions ได้อย่างถูกต้อง 



  

 

6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง  พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เร่ือง Emotions จำนวน 2 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
12 
/ 

23 – 24 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูและผู้เรียนสนทนากัน
เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์
โดยท่ัวไปของมนุษย์แต่ละ
คน จะแตกต่างกันไปตาม
บุคลิกของแต่ละคน บางครั้ง
อาจจะอารมณ์ดี หรือบาง
คนอาจจะอารมณ์ไม่ดี 
2.ผู้เรียนยกตัวอย่างอารมณ์
ของแต่ละบุคคลในช้ันเรียน 
เช่น ดีใจ เสียใจ ต่ืนเต้น 
เป็นต้น 
 
ขั้นสอน 
3.ครูอธิบายและแปล
ความหมายของคำศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
อารมณ์ความรู้สึก 
4.ครูใช้ประโยคในการถาม
และผู้เรียนตอบเกี่ยวกับ
ความรู้สึก (Asking and 
answering about 
feeling) จากนั้นช่วยกัน
แปลความหมาย 
5.ครูและผู้เรียนอ่านและ
แปลความหมายของคำท่ีใช้
แสดงในอารมณ์ต่างๆ 
(Express the feeling) 

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 
 



  

 

6.ครูอธิบาย Adjectives ท่ี
ลงท้ายด้วย ed และ ing 
เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ให้
ถูกต้อง ดังนี้ 
-Adjectives ท่ีลงท้ายด้วย 
ed แปลว่า “รู้สึก…”  
ใช้เพื่อบอกความรู้สึกของคน 
เช่น 
I am bored. หมายถึง ฉัน
รู้สึกเบ่ือ (อาจจะเป็น
เพราะว่าฉันไม่มีอะไรทำ
หรือไม่สนใจส่ิงท่ีเกิดขึ้น
รอบตัวฉัน) 
-Adjectives ท่ีลงท้ายด้วย 
ing แปลว่า “น่า…”  ใช้
เพื่อบรรยายลักษณะของ
ส่ิงของ หรือ สถานการณ์ 
(อาจใช้พูดถึงคนได้ใน
บางครั้ง) เช่น 
I am boring. หมายถึง ฉัน
เป็นคนน่าเบ่ือ (อาจจะเป็น
เพราะว่าเป็นคนพูดน้อย
หรือเรื่องฉันพูดไมน่่าสนใจ) 
Example  This  
book  is  very  
interesting  so we  are  
interested  in  this  
book. 
“Spider man” is an  
exciting movie so 
everybody  was  
excited  about  this  
film The movie was 
boring (so I felt bored). 
7.ครูแนะนำวิธนีำกริยา
วิเศษณ์แสดงเวลาท่ีเกี่ยวกับ
การแสดงความรู้สึก 
(Feelings & Emotions + 
Adverbs of Time) 



  

 

-กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา นั้น
เป็นคำท่ีบ่งบอกถึง
เหตุการณ์ต่างๆว่าเกิดขึ้น
เมื่อใด (when)  
-Adverbs of Time ได้แก่ 
Often   =  บ่อยๆ 
always = เสมอๆ 
usually = โดยปกติ 
rarely = นานๆ ครั้ง 
never = ไม่มีทาง 
sometimes =
 บางครั้ง 
-Example: When 
you have a feeling it 
doesn’t usually remain 
with you may often 
feel happy and 
occasionally feel sad 
but never feel jealous. I 
rarely get angry though 
sometimes a bit 
annoyed 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  2.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   1.5 คะแนน 

จิตพิสัย     2.5  คะแนน 
  รวม    8.5 คะแนน 
   
 
 
 
 



  

 

8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมนิคณุธรรม 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 ใฝห่าความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผือ่แผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

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



  

 

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกีย่วข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     



  

 

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

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

                                  (นางสาวกัลยา  ผากาเกต)ุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 Health 
2. จำนวน 4 ชัว่โมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.อธิบายส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและบอกอาการของโรคได้ 
2.ใช้สำนวนภาษาในการสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
3.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายเพื่อการฟัง ดู อ่าน เขียนและสนทนาโต้ตอบในการเช็ค
สุขภาพได้ 
4.ใช้สำนวนภาษาเพื่อการฟัง ดู อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบในการรับประทานยาได้ 
5.ฟัง ดู และพูดส่ือสารสนทนาโต้ตอบในการให้คำแนะนำเพื่อบรรเทาการเจ็บป่วยได้ 
6.ฟัง ดู และสนทนาโต้ตอบในการรักษาสุขภาพโดยใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสม 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 

 2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
 3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
5. เนื้อหา 

1.คำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Body parts vocabulary) 
2.การถามและตอบเกี่ยวกับสุขภาพ (Asking and answering about health) 
3.การเช็คสุขภาพ (Medical Check-up) 
4.การรับประทานยา (Taking medicine) 
5.การให้คำแนะนำเพื่อบรรเทาการเจ็บป่วย (Giving advice to reduce sickness symptoms) 
6.การรักษาสุขภาพ (How to star healthy) 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและ
สถานประกอบการ 

1.อธิบายส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและบอกอาการของโรค
ได้ 
2.ใช้สำนวนภาษาในการสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับสุขภาพ
ได้อย่างเหมาะสม 



  

 

3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

3.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายเพื่อการ
ฟัง ดู อ่าน เขียนและสนทนาโต้ตอบในการเช็คสุขภาพได้ 
4.ใช้สำนวนภาษาเพื่อการฟัง ดู อ่าน เขียน และสนทนา
โต้ตอบในการรับประทานยาได้ 
5.ฟัง ดู และพูดส่ือสารสนทนาโต้ตอบในการให้
คำแนะนำเพื่อบรรเทาการเจ็บป่วยได้ 
6.ฟัง ดู และสนทนาโต้ตอบในการรักษาสุขภาพโดยใช้
สำนวนภาษาได้เหมาะสม 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เร่ือง Health จำนวน 4 ชั่วโมง 

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

/ 
25 – 28 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูและผู้เรียนสนทนาถึง
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
(Body part vocabulary) 
ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2.ผู้เรียนยกตัวอย่างส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกาย เช่น ศีรษะ 
แขน ขา ตา ค้ิว ปาก จมูก 
เป็นต้น 
ขั้นสอน 
3.ครูแสดงรูปภาพส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกาย  (Body part 
vocabulary) และผู้เรียน
แปลความหมายของคำศัพท์ 
4.ครูอธิบายและแปล
ความหมายของคำศัพท์
เกี่ยวกับโรคร้ายแรง 
(Serious diseases) 
5.ครูอธิบายและแปล
ความหมายของอาการของ
โรค (Symptoms) 
6.ครูและผู้เรียนแสดง
ประโยคการถามและตอบ
เกี่ยวกับสุขภาพ (Asking 

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 
 



  

 

and answering about 
health) 
7.ครูแสดงประโยคการบอก
ว่ารู้สึกเสียใจท่ีได้ยินคู่
สนทนาบอกว่าไม่สบาย และ
ขอให้คู่สนทนาหายเร็วๆ 
That’s too bad. 
I’m sorry to hear that. 
I hope you get well 
soon. 
I hope you feel better 
soon. 
8.ครูอธิบายถึงการบอก
ระดับของความเจ็บปวดให้
ชัดเจนเวลาไปพบหมอ เป็น
เรื่องท่ีสำคัญมากเพื่อให้หมอ
วินิจฉัยอาการได้ถูกต้อง 
(When you go to the 
doctor, it is very 
important to describe 
your pain clearly)  
“How strong is your 
pain?” 
9.ครูฝึกผู้เรียนฟังและพูด 
แปลความหมายของคำศัพท์
การเช็คสุขภาพ (Medical 
Check-up) 
10. ประโยคท่ีเกี่ยวกับการ
เช็คสุขภาพ 
The doctor gives me a 
check-up. หมอเช็ค
สุขภาพให้ฉัน 
The doctor writes an 
prescription. หมอเขียน
ใบส่ังยา 

 
 
 
 



  

 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  2 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   1.5  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     2.5  คะแนน 
  รวม    7 คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 



  

 

10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

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

เสียหาย 
    

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

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผือ่แผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

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



  

 

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจา้อยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 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 10 Free time and Hobbies 
2. จำนวน 2 ชัว่โมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.ฟัง ดู และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกโดยใช้สำนวนภาษาอังกฤษได้เหมาะสม 
2.ใช้กริยาวิเศษท่ีบอกความถ่ีส่ือความหมายในการฟัง การพูด การอื่น และการเขียนได้อย่างเหมาะสม 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 

 2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
 3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
5. เนื้อหา 

1.งานอดิเรก (Hobby) 
2.กรียาวิเศษท่ีบอกความถ่ี (Adverb of frequency) 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและ
สถานประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

1.ฟัง ดู และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกโดยใช้
สำนวนภาษาอังกฤษได้เหมาะสม 
2.ใช้กริยาวิเศษท่ีบอกความถี่ส่ือความหมายในการฟัง 
การพูด การอื่น และการเขียนได้อย่างเหมาะสม 

 



  

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เร่ือง Free time and Hobbies จำนวน 2 ชั่วโมง 
คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

15 
/ 

29 – 30 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูกล่าวถึงงานอดิเรก 
(hobby) คือ ส่ิงท่ีทำยาม
ว่าง (Free time) ซึ่ง งาน
อดิเรกจะเกิดจากความ
สนใจ 
และความสนุกสนานเป็น
หลัก มากกว่าท่ีจะได้
ผลตอบแทนทางการเงิน
หรือส่ิงแลกเปล่ียนอื่นๆ 
อย่างไรก็ตาม งาน 
อดิเรกมักจะเพิ่มพูนทักษะ 
ความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ แต่จุดมุ่งหมาย
ของการทำคือความพึงพอใจ  
ตัวอย่างของงานอดิเรก 
2.ผู้เรียนยกตัวอย่างงาน
อดิเรกท่ีตนเองรู้จัก และ
คุ้นเคยเป็นประจำ 
ขั้นสอน 
3.ครูอธิบายคำศัพท์และ
แปลความหมายตัวอย่าง
ของงานอดิเรก (Example 
of hobbies) พร้อมท้ังฝึก
ให้ผู้เรียนฟังการออกเสียง 
จากนั้นก็พูดออกเสียงให้
ถูกต้อง 
4.ครูและผู้เรียนแสดง
ประโยคสนทนากันเพื่อเป็น
การถามและตอบเกี่ยวกับ
งานอดิเรกและการใช้เวลา
ว่าง (Asking and 
answering about free 

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 
 



  

 

time and hobbies) 
5.ครูต้ังคำถามในการถาม
และตอบเกี่ยวกับงานอดิเรก
ท่ีชอบมากท่ีสุดและไม่ชอบ
มากท่ีสุด (Asking and 
answering about the 
favorite and least 
favorite hobby) 
6.ครูอธิบายหลักการใช้ 
Adverb of frequency คือ 
กริยาวิเศษณ์ท่ีบอกความถ่ี
ว่าทำส่ิงนี้ส่ิงนั้นบ่อยหรือถี่
มากน้อยแค่ไหน 
7.ครูบอกตำแหน่งการวาง 
Adverb of frequency มี
หลักการดังนี้ 
1) ถ้าประโยคนั้นมี verb 
to be หรือ verb to have   
ให้วางไว้หลัง verb to be 
หรือ verb to have 
Jane always see movie 
every weekend. 
He has never traveled 
to other countries. 
2) วางไว้หน้าคำกริยาแท้
เช่น 
He often goes 
swimming on Sunday. 
Dan and I always play 
golf together when 
they have a day off 
นอกจาก Adverb of 
frequency แล้ว  ยังมีคำ
อีกกลุ่มหนึ่งท่ีบอกความถ่ี   
ซึ่งส่วนมากจะวางไว้ท้าย
ประโยค เช่น  once a 
week, twice a month, 
three times a year 

 



  

 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  2.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     2.5  คะแนน 
  รวม    8 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 
................................................................................................................................................................... 

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

 



  

 

 

ใบงานท่ี 1 หน่วยท่ี 9 หน้า 1 
 วิชา ภาษาองักฤษฟัง-พดู เวลาเรยีนรวม 36 ชัว่โมง 
ช่ือหน่วย Greeting. สอนครัง้ที ่9/18 

ช่ืองาน Answer the questions เวลา 20 นาท ี
Worksheet 1 :Read the story of the students about their hobbies and answer the questions. 

 
Many pupils of our school have interesting hobbies. Lyla is 11 years old. She likes 

writing poems and painting pictures. Thomas is 15 years old and he has very interesting 
hobbies. He likes dancing, designing Internet websites and playing piano. Liam is almost 13 
years old. His hobbies are playing football and reading detective stories. Our pupils do 
many interesting things and they are very busy. They also love different subjects. Thomas 
is the best pupil at math. Lyla is good at art and literature and Liam is one of the best 
pupils at PE. Their hobbies help them study well too. 
1. How old is Liam?___________________ 
2. Who has the most hobbies? Copy the sentence that helped you decide.__________ 
3. Is Thomas older than Liam?_____________ 
4. Who likes playing football?_____________ 
5. Is playing piano Lyla’s hobby?___________ 
6. Who writes the article about hobbies?_____ 
7. Who is the best pupil in math?___________ 
8. Who is 13 years old?__________________ 
9. The hobbies help them ________________. 
10. Liam is the best pupil at_____________. 
 
Worksheet 2 : Fill in the text with the following words  
 “on – more - many – about – stand - nicer - can – once - even - than – horse -  First 
– enough – else” 
 
 I have got _________ (1) hobbies. __________(2), I’m really crazy ________ (3) 
movies, that’s why I go to the cinema at least, ____________ (4) a week. I like all kinds of 
films. It makes me forget real life and imagine I’m someone _________ (5). Indeed, one 
day, I ____________ (6) be an adventurer, another day a special agent working for the FBI 
or ______ (7) a super hero saving people from bad guys! 



  

 

 I’m also keen _________(8) sports. Thus, I practice football twice a week. On the 
contrary, I hate basketball. I think that the rules are more stupid ______ (9) football. 
Besides, I’m not tall ________ (10) to reach the basket. I never win at that game, which is 
far from being fun! Winning is __________ (11) than losing and so I think that football is 
better than basketball. There is another sport that I can’t __________(12). It’s ________ 
(13) riding because I’m afraid of horses. They must feel it and when I try to get on a horse, 
it makes me fall which is not pleasant at all. 
 However, what I like the most is watching TV. It is __________ (14) relaxing than 
running on a football field but it is also less enthralling!!! 
 
Worksheet 3: Complete the passage about Nicky, Tom, and Alex hobbies. 
 
Name Age Likes Doesn’t like Favorite 

Nicky 12 playing the piano hiking Singer - Beyonce 

 Tom 13 playing football reading a book Food - hamburger 

Alex 11 riding a bike, jogging doing jigsaw Reading comic books - 
“ The fantastic Four” 

 Nicky____ 12 years old and she likes________. Her favorite singer is ________. She 
_____________ hiking. 
 Tom is_______ years old. He _______ playing football but he doesn’t like ________. His 
favorite food is ________. 
 Alex likes ______ and ______. He _______ doing jigsaw. He _____ reading comic books 
and his favorite is_____________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Worksheet 4: Read the letter that Jane wrote to Leya and answer the questions. (ใส่ Format 
เป็นรูปจดหมาย) 
 

August 14th, 2013 
Dear Leya, 

How are you? I'm fine. I am very busy lately with school and my hobbies. I have basketball practice 
twice a week – every Tuesday and Thursday afternoons. I play basketball quite well. Each practice is two hours 
and then I have to go home and do my homework. Every Friday we have a math quiz (a short exam). So I 
have to work extra hard on school work after my basketball Thursday practice. I'm quite good at math, but still it 
is very tiring. I often have to take a cold shower so I can concentrate on my school work.  

Also, every Saturday morning I enjoy jogging around the park. I like taking my dog, Jimmy, with me. 
We like running quickly together. Saturday evenings I like watching football games on the television. My father 
often watches the games too, but he can't always do that. He sometimes doesn't come home from work on 
time. My mother can watch with us, but she doesn't like football so much. She enjoys painting pictures. She can 
paint very well! My sister goes riding on Sunday mornings. Her horse is called Johnny. He is a little slow 
because he is old. But when he was young he was very quick.  
Well, I have to run. I still have homework to do and I can't do it if I go on writing to you, which I like doing ;-) 
                                                                                                              Yours,  
                                                                                                               Jane 

1. Who writes the letter?                               
a. Jenny        b. Anna       c. Leya   d. Jane 
2. What sport does the writer play?  
a. Baseball       b. Football           c. Basketball  d. Soccer 
3. When does she play? 
a. Mondays and Thursdays          b. Tuesdays and Thursdays  
c. Wednesdays and Thursdays    d. Sundays and Thursdays  
4. How well does the writer play this sport? 
a. well         b. quite well         c. very well       d. not well 
5. How well is the writer in math? 
a. well         b. quite well         c. very well       d. not well 
6. What does the writer enjoy doing with the dog? 
a. watching television            b. jogging         
c. painting      d. swimming 
 

 
 

 



  

 

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 ปฏิบติัได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบติั   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                -  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  เผือ่แผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

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



  

 

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุม้กันที่ดี 

    

 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  ผากาเกต)ุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 (Giving and Receiving Compliments  
2. จำนวน 2 ชัว่โมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.อธิบายความหมายและลักษณะคำชมเชยได้ 
2.ฟัง ดูและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับโอกาสในการใช้คำชมเชยโอกาสต่างๆ ได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 

 2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
 3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
5. เนื้อหา 

1.ความหมายและลักษณะคำชมเชย 
2.โอกาสในการใช้คำชมเชย 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและ
สถานประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

1.อธิบายความหมายและลักษณะคำชมเชยได้ 
2.ฟัง ดูและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับโอกาสในการใช้คำ
ชมเชยโอกาสต่างๆ ได้ 

 



  

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เร่ือง Giving and Receiving Compliments จำนวน 2 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
16 
/ 

31 – 32 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูและผู้เรียนสนทนากับ
ถึงคำชม (Compliments) 
คือ คำชมสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้คนฟัง  
และควรกล่าวชมเชยพวก
เขา เพื่อเป็นการแสดงให้
เห็นว่าคุณรับทราบถึงการ
กระทำอันดีนั้น คนถูกชมก็
จะเต็มใจท่ีจะทำดีต่อไปและ
ความสัมพันธ์ด้านการงาน
ระหว่างพวกเขาและคุณจะ
เป็นไปด้วยดีด้วย2.ผู้เรียน
ยกตัวอย่างคำชม ท่ีส่วนมาก
นิยมใช้กัน และยกตัวอย่าง
คำชมท่ีไม่เหมาะสม 
 
ขั้นสอน 
3.ครูแลษะผู้เรียนอธิบายถึง
ความหมายและลักษณะของ
คำชมเชยควรจะมีลักษณะ  
ดังต่อไปนี ้
-คำชมต้องให้ด้วยความ
จริงใจ และบริสุทธ์ใจ 
-การชมท่ีดีควรระบุให้
ชัดเจนว่าชมเชยเรื่องอะไร 
เช่นพูดว่า “เราขอชมเชยท่ี
เธอทำงานได้ละเอียดถูกต้อง

และส่งงานตามเวลา” จะ
ดีกว่าการพูดว่า “ทำดีมาก

เราขอชมเชย” 

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 
 



  

 

-คำชมเชยควรจะเป็นส่ิงท่ีให้
กำลังใจ พยายามหลีกเล่ียง
หัวข้อท่ีกระทบกระเทือน
ความรู้สึกของคนฟังได้ง่าย
อย่างเช่นน้ำหนักหรือ
คุณลักษณะทางกาย 
-คำชมเชยเปน็วิธีท่ีจะแสดง
ถึงความห่วงใยและมันเป็น
วิธี่ท่ีจะแสดงออกว่าคุณ
คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น
มากเพียงไร 
-แต่ไม่ควรไม่ใช้มันบ่อย
เกินไป ผู้ฟังอาจจะเริ่มคิดว่า
ดูไม่จริงใจ 
-พยายามมุ่งความสนใจไปท่ี
ส่ิงของหรือของใช้ท่ีจะทำให้
คำชมของคุณถูกยิ้มรับด้วย
ความชอบใจของคนฟัง และ
บางทีคุณอาจได้เป็นฝ่าย
รับคำชมบ้างก็ได้ 
4.ครูอธิบายวิธีการนำ
คำศัพท์และประโยคไปใช้ใน
การชมเชยให้เหมาะสม โดย
การชมเชย อาจจะใช้ใน
โอกาสดังต่อไปนี้ 
-คำชมเชยเกี่ยวกับการ
กระทำ, หน้าท่ีการงาน, 
และความสำเร็จ (Giving 
compliment on actions, 
work, achievement) 
-วลีหรือประโยค
ภาษาอังกฤษท่ีมักใช้กล่าว
ชมกัน ถ้าหากฝ่ายหนึ่งทำ
อะไรเป็นผลสำเร็จอย่าง



  

 

งดงาม ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
งาน  ทางธุรกิจ   การเล่น
กีฬา การเรียน หรืองาน
อดิเรกต่างๆ 
5.ครูอธิบายการนำคำศัพท์
ไปใช้ในประโยคท่ีกล่าวถึงคำ
ชมเชยเกี่ยวกับรูปร่าง
หน้าตาและการแต่งกาย 
Giving compliment on 
talent, looks, 
appearance 
-การกล่าวชมทรงผมหรือ
การแต่งกายของบุคคลอื่น 
ควรระวังอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ
การชมรูปร่างหน้าตาว่าอย่า
พูดถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายโดยเฉพาะ 
อย่างเช่น "I like your lip," 
นั้นห้ามพูดเป็นอันขาดนอก
เสียจากว่าคุณสนิทกับคนๆ 
นั้นมากจริงๆ 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     2.5  คะแนน 
  รวม    9.5 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 
................................................................................................................................................................... 

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



  

 

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 ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถงึความมีน้ำใจ   
7 มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
8 มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
9 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบติั   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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ท่ี 
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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                -  เกณฑ์การประเมินคณุธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

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



  

 

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  เผือ่แผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

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



  

 

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจา้อยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 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 12 Asking for giving and refusing permission 
2. จำนวน 4 ชัว่โมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการขออนุญาตโดยใช้ Can/ Could/ May ได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการตอบรับการขออนุญาตโดยใช้ Can/ Could/ May 
ได้อย่างถูกต้อง 
3.ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิเสธการขออนุญาต โดยใช้ Can/ Could/ May 
ได้อย่างถูกต้อง 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจำวัน 

 2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ 
 3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
5. เนื้อหา 

1.การขออนุญาต (Asking for permission) 
2.การตอบรับการขออนุญ าต  (Giving Permission) และการปฏิ เสธการขออนุญ าต  (Prefusing 

permission) โดยใช้ Can/ Could/ May 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจำวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและ
สถานประกอบการ 
3.ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

1.ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตโดยใช้ Can/ Could/ May ได้อย่างถูกต้อง 
2.ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการ
ตอบรับการขออนุญาตโดยใช้ Can/ Could/ May ได้
อย่างถูกต้อง 
 
 
 



  

 

 
5.ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
 

 
3.ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการ
ปฏิเสธการขออนุญาต โดยใช้ Can/ Could/ May ได้
อย่ างถู ก ต้อง8 .อ ธิบ ายคำศัพ ท์ ในการทำอาหาร 
(Cooking) ได้ 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เร่ือง Asking for giving and refusing permission จำนวน 4 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
17 - 18 

/ 
33 – 36 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูและผู้เรียนสนทนาถึง
การกล่าวขออนุญาต 
(Asking for Permission)  
ถือเป็นมารยาททางสังคมอีก 
อยา่งหนึ่ง และถือเป็นการ
ให้เกียรติผู้อื่น เราควรท่ีจะ
ขออนุญาต เมื่อเราต้องการ
ทำอะไรบางอย่างท่ีอาจจะ
เป็น การรบกวนคนอื่น 
ดังนั้นในบทนี้นักเรียนจะได้
เรียนรู้สำนวนเกี่ยวกับการ
ขออนุญาต (Asking for 
Permission),  
การตอบรับการอนุญาต 
(Giving permission), และ
การปฏิเสธการอนุญาต 
(Refusing permission) 
2.ครูแสดงรูปภาพ 
PowerPoint หรือหนังสือ
เรียน ประกอบการเรียน 
เพื่อเช่ือมโยงให้เข้าเนื้อหา
การเรียนการสอนใน 
สัปดาห์นี้ 

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

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กจิกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



  

 

 
ขั้นสอน 
3.ครูบอกหลักเกณฑ์วิธีใช้
กริยาช่วย และกริยาวลีใน
ประโยคท่ีมีการขออนุญาต 
(Asking for Permission), 
การตอบรับการอนุญาต 
(Giving permission), และ
การปฏิเสธการอนุญาต 
(Refusing permission) 
โดยใช้ Can/Could/May 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า 
นอกจากกริยาช่วย (May, 
Can, Could) แล้วยัง
สามารถใช้ “Be allowed 
to” ในการขออนุญาตได้
เช่นกันแต่ “Be” ต้องมีการ
เปล่ียนรูปตามเวลาของ
เหตุการณ์  ว่าเกิดข้ึนในอดีต
, ปัจจุบัน, อนาคต (Past, 
Present, Future) คือ was, 
were (อดีต) / is, am, are 
(ปัจจุบัน) / will be 
(อนาคต) 
5.ครูและผู้เรียนแสดง
ประโยคและบอก
ส่วนประกอบของประโยคท่ี
ใช้ในการขออนุญาตโดยใช้  
“Be allowed to” ถ้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต 
(Past) 
6.ครูแสดงส่วนประกอบ
ต่างๆ ของประโยคการขอ
อนุญาตโดยใช้  “Be 
allowed to” ถ้าเหตุการณ์
เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Present) 
7.ครูบอกหลักเกณฑ์ในการ
แต่งประโยคในการตอบรับ



  

 

หรือปฏิเศษในการขอ
อนุญาตโดยใช้  “Be 
allowed to” ถ้าเหตุการณ์
เกิดขึ้นในอนาคต (Future) 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3.5  คะแนน 
- ใบงาน   1 คะแนน 

จิตพิสัย     2.5  คะแนน 
  รวม    10 คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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

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

 

 
 



  

 

 10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



  

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏบิัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

 
 



  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
คะ
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นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
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ใน
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ันฯ
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มุข
 

คว
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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 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  เผือ่แผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

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



  

 

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 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 
  ปฏิบติัได้  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 ประการแบบบนัทึกการสงัเกต 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืน
ตรงเคารพธงชาติร้อง

เพลงชาติ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับ
การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติร้อง
เพลงชาติ 

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

1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

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

1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตริย์ 
 

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 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถงึ
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
แบบอย่างท่ีดี 
 
 

 
 
 
 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

รู้จักบุญคุณพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

และผู้มีพระคุณ 

เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือ
ภารกิจการงาน ปฏิบัติ
ตนตามคำส่ังสอนท่ี

ถูกต้องและเหมาะสม 

ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และ

ผู้มีพระคุณ 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
3.1 รู้จักบญุคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้
มีพระคุณ 

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

3.2 เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตน
ตาคำส่ังสอนท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 
 

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

3.3 ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณ 
 
 

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

 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

แสวงหาความรู้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

มุ่งมั่นต้ังใจเพียร
พยายามในการศึกษา

และปฏิบัติงาน 

แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ 
จนบรรลุผลสำเร็จ 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 1 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงเพียงอย่างเดียว 

2 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมเมื่อได้รับ
มอบหมายเท่านั้น 
3 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วยตนเอง 
4 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 

4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและ
ปฏิบัติงาน 
 
 

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

4.3 แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ จนบรรลุผลสำเร็จ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 



  

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย 1 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 

2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
 
 

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

5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอนั
งดงาม 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 

 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

ประพฤติตามหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม 

ปฏิบติัโดยยืดตาม
กตกิา ข้อตกลง/
กฎ/ระเบียบ ของ

สถานศึกษา 

หวังดีโอบอ้อม
อารีช่วยเหลือ

ผู้อื่นตามโอกาส 
 

ให้ แบ่งปัน 
เอื้อเฟื้อ และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



  

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
6.1 ประพฤติตามหลักศีลธรรมอันดีงาม 1 = ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาท่ีนับถือ 

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

6.2 ปฏบิัติโดยยืดตามกติกา ข้อตกลง /กฎ / ระเบียบ
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

1 = เข้าใจวิธีการปฏิบัติตนตามกติกา ข้อตกลง 
กฎระเบียบของสถานศึกษา 
2 = ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตามกติกา ข้อตกลง 
กฎระเบียบของสถานศึกษาเมื่อถูกร้องขอ 
3 = ปฏิบติัตนโดยยึดมั่นตามกติกา 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
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้า
เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

ใช้วัสดุถูกต้อง
พอเพียงและ

เหมาะสมกับงาน 

เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
ส่ิงของให้เกิดประโยชน์

คุ้มค่า 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
ตามกำหนดโดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

 

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

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียงและเหมาะสมกับงาน 1 = ใช้วัสดุถูกต้อง เหมาะสมกับงาน แต่ไม่เกิด

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

10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัยพ์สิน ส่ิงของให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า 
 
 
 
 
 

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

10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายตามกำหนด
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
 

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



  

 

 
แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 

รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายตาม
สุขอนามัย 

ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

 

ไม่นำทรัพย์สินของ
ผู้อื่นเป็นของตนเอง 

 

หลีกเล่ียง
แหล่งมั่วสุม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



  

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย 1 = แต่งกายสะอาดแต่ไม่รักษาสุขอนามัย 

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

11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
 
 
 
 

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

11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนเอง 
 
 
 
 
 

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

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

 



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  

 

คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

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

12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่
ผู้อื่น 
 
 
 
 

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

 
แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืน
ตรงเคารพธงชาติร้อง

เพลงชาติ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ี
เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ์

    



  

 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 

 
 

 
 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 



  

 

 
 

เลขท่ี 

 
 

ช่ือ-สกุล 

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 

ตอบแทนบญุคุณของพ่อแม่ 
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
เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมือ่มีภูมคุ้ิมกันท่ีดี 

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 

รายการพฤติกรรมที่ประเมนิ 

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายตาม
สุขอนามัย 

ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

 

ไม่นำทรัพย์สิน
ของผู้อื่นเป็นของ

ตนเอง 

หลีกเล่ียงแหล่ง
มั่วสุม 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



  

 

แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

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

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


