
 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
วิชา การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  รหัสวิชา 20000-1204  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

 
 

 
จัดทำโดย 

 นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ  
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                     อาชวีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



 
 
 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  รหัสวิชา 20000-1204 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง เนื้อหา
ภายในแบ่งออกเป็น 7 หน่วย ประกอบด้วย Giving Personal Data, Sending Text Messages, Writing Emails, 

Writing Informal Letters, Applying for Jobs, Sending Wishes, Outlining Presentation 

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

กัลยา  ผากาเกตุ 
ผู้จัดทำ 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือวิชา การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  รหัสวิชา 20000-1204 จำนวน 1 หน่วยกิต 36 ชั่วโมง (0-2-1) 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนข้อมูล บุคคล 
ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอก แบบฟอร์ม การใช้
ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา  ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน  
3.2 สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน  
3.3 ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการ 

ปฏิบัติงาน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
4. มาตรฐานรายวิชา 

4.1 เขียนข้อมูลบุคคล ข้อความและบันทึกย่อภาษาอังกฤษ  
4.2 เขียนบัตรอวยพรภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ  
4.3 เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ  
4.4 กรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ  
4.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

 
 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

 
 

หน่วยการเรียน สมรรถนะรายหน่วย 
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 จำนวน 
ชั่วโมง 

1. Giving Personal Data สนทนาโต้ตอบและเขียนถ่ายทอดข้อมูลบุคคล พูดและ
เขียนส่ือสารข้อมูลบุคคลโดยใช้โครงสร้างภาษาท่ีกำหนด 
ใช้แอพพลิเคช่ันบนคอมพิวเตอร์ในการทำนามบัตร เขียน
ความเรียงส้ัน ๆ ให้ข้อมูลบุคคลตามรูปแบบและกรอก
ข้อมูลบุคคลลงในแบบฟอร์ม 

0.5 1 1 0.5 - - 4 3 10 3 

 
 
 
4 

2. Sending Text Messages  เขียนข้อความส้ันๆ สนทนาพูดคุย-โต้ตอบบนส่ือสังคม 
ออนไลน์ อ่านและส่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษ รับและ
ฝากข้อความ กรอกข้อมูลและเขียนข้อความลงใน
แบบฟอร์ม 

1 1 1.5 1 - - 6 4.5 15 2 

 
 
4 

3. Writing Emails  สนทนาโต้ตอบในการขอร้อง กล่าวคำขอบคุณและตอบ 
รับคำขอบคุณตามมารยาททางสังคม เขียนอีเมล์บุคคล
เพื่อติดต่อขอข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจ เขียนอีเมล์
ขอบคุณในเชิงธุรกิจ ตามรูปแบบท่ีกำหนด เขียนถ่ายโอน
ข้อมลูจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟัง  

0.5 1 1 0.5 - - 4 3 10 3 

 
 
 
6 

4. Writing Informal Letters  บรรยายการกระทำหรือแผนการท่ีวางไว้ในอนาคตอันใกล้ 1 1 1.5 1 - - 6 4.5 15 2 
 
 



บรรยายข้อมูลประสบการณ์หรือการกระทำท่ีส้ินสุดลงใน
อดีต เขียนจดหมายไม่เป็นทางการ เขียนโน้ตส้ันๆ ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft Word ในการพิมพ์
จดหมาย เขียนถ่ายโอนข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟัง 

6 

5. Applying for Jobs  กรอกข้อมูลภูมิหลังและคุณสมบัติของบุคคลลงในใบสมัครงาน 
เขียนจดหมายสมัครงาน เขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ ใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์Microsoft Word ในการ จัดท ำ
จดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวโดยย่อ เขียนถ่ายโอน
ข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟังได้ 

1 2 2 1 - - 8 6 20 1 

 
 
 
6 

6. Sending Wishes กล่าวหรือเขียนคำอวยพร เขียนและส่งบัตรอวยพร บัตรอวย
พรอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคำเชิญ ตอบรับและปฏิเสธคำเชิญ 
เขียนและส่งบัตรเชิญ บัตรเชิญอิเล็กทรอนิกส์ เขียนถ่ายโอน
ข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟังได้ 

1 1 1.5 1 - - 6 4.5 15 2 

 
 
4 

7. Outlining Presentation นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอัตชีวประวัติและสถานท่ีท่องเท่ียว 
เขียนเค้าโครงหรือโครงร่างงานนำเสนอโดยใช้วลีชนิดต่าง ๆ 
เขียนบทนำเสนอโดยใช้โครงสร้างและรูปแบบภาษาท่ีกำหนด 
ท่องและอ่านออกเสียงบทนำเสนอ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Microsoft PowerPointในการเขียนงานนำเสนอ เขียนถ่าย
โอนข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟัง 

1 1 1.5 1 - - 6 4.5 15 2 

 
 
 
6 
 

 สอบปลายภาค           2 

รวม 6 8 10 6 - - 40 30 100 - 36 

ลำดับที่ 5 4 3 6 - - 1 2 - - - 



6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
1. GIVING PERSONAL DATA  
(4 ชม.) 

1. บอกความหมายคำศัพท์ สำนวน
ภาษาท่ีใช้ ในการให้ข้อมูลบุคคลได้  
2. ใช้พ จน านุ ก รมอ อน ไลน์ แล ะ
อินเทอร์เน็ตแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้
ในการพัฒนาทักษะการเขียนได้
สนทนาโต้ตอบและเขียนถ่ายทอด
ข้อมูลบุคคลได้ถูกต้อง 
3. พูดและเขียนส่ือสารข้อมูลบุคคล
โดยใช้โครงสร้างภาษาท่ีกำหนดได้ 
4. ใช้แอพพลิเคช่ันบนคอมพิวเตอร์ 
ในการทำนามบัตรเพื่อใช้งานในชีวิต
จริงได้ 
5. เขี ยนความเรีย ง ส้ันๆให้ ข้อมู ล
บุคคลตามรูปแบบท่ีกำหนดได้ 
6. กรอกข้อมูลบุคคลลงในแบบฟอร์ม
ท่ีกำหนดได้ 
 

1. Give personal data 
2. Complete personal data in 
a form 
3. Issue a business card with 
the use of Microsoft Office 
Publisher  
4. Transfer information in a 
written message 

2. SENDING TEXT MESSAGES 
(4 ชม.) 

1. บอกความหมาย Emoticon ท่ีใช้
แทนการบอกความรู้สึกต่าง ๆ 
2. บอกความหมายคำศัพท์และ
สำนวนภาษาบอกความรู้สึก 
3. สามารถใช้พจนานุกรมออนไลน์
และอินเทอร์เน็ตแหล่งสืบค้นข้อมูล
ความรู้ในการพัฒนาทักษะการเขียน
ได้ 
4. เขียนข้อความส้ันๆ สนทนาพูดคุย 
โต้ตอบบนส่ือสังคมออนไลน์ได้ 
5. อ่านและส่งข้อความเป็น
ภาษาอังกฤษได้ 
6. สนทนาโต้ตอบ ในการรับและฝาก
ข้อความโดยใช้โครงสร้างทางภาษาท่ี
กำหนดได้ 

1. Send a message in chatting 
2. Leave a message 
3. Write a message in a 
message form 
4. Transfer information in a 
written message 



7. กรอกข้อมูลและเขียนข้อความลง
ในแบบฟอร์มข้อความท่ีกำหนดได้ 

3. WRITING EMAILS (6 ชม.) 1. บอกความหมายและปฏิบัติตาม
คำส่ังบนอีเมล์ได้ 
2. ใช้พจนานุกรมออนไลน์และ
อินเทอร์เน็ตแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้
ในการพัฒนาทักษะการเขียนได้  
3. สนทนาโต้ตอบในการขอร้องได้ 
4. กล่าวคำขอบคุณและตอบรับคำ
ขอบคุณตามมารยาททางสังคมได้ 
5. เขียนอีเมล์บุคคลได้ 
6. สามารถเขียนอีเมล์บุคคลเพื่อ
ติดต่อขอข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจ
ได้ 
7. เขียนอีเมล์ขอบคุณในเชิงธุรกิจ 
ตามรูปแบบท่ีกำหนดได้ 
8. เขียนถ่ายโอนข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่าน
หรือฟังได้ 

1. Make a request and 
respond 
2. Write a personal email 
3. Write an email for a 
business purpose 
4. Transfer information in a 
written message 
 

4. WRITING INFORMAL 
LETTERS (6 ชม.)  

1. ศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับการเขียน
จดหมาย แล้วบอกความหมาย 
จากนั้นให้ศึกษาประมวลคำศัพท์และ
ความหมายท่ีกำหนดไว้ท้ายบท เพื่อ
ทำกิจกรรม Dictation ซึ่งผู้เรียนต้อง
เขียนคำศัพท์ตามคำบอกจากผู้สอน 
จำนวน 10 คำ 
2. เติม -ing ท้ายคำกริยาท่ีกำหนด 
เพื่อทำให้กริยาตัวนั้น ๆ เป็น 
Gerund หรือ Present Participle 
ผู้เรียนแสดงคำตอบท่ีได้ในช้ันเรียน 
3. อ่านบทสนทนาท่ีไม่สมบูรณ์และ
เติมคำท่ีหายไปลงในช่องว่างโดยใช้
คำศัพท์ท่ีกำหนดให้ ผู้เรียนแสดง
คำตอบท่ีได้ในช้ันเรียน ทบทวนหลัก
ภาษาในรูป Past Simple Tense ท่ี
ใช้บรรยายเหตุการณ์ท่ีได้เกิดขึ้นและ

1. Describe happening 
situations and future plans 
with the use of Present 
Continuous 
2. Describe past situations and 
experiences with the use of 
Past Simple 
3. Write an informal letter 
4. Write a short notes 
5. Issue a letter with the use 
of Microsoft Word 
6. Transfer information in a 
written message 



ส้ินสุดลงแล้วในอดีต โดยให้ผู้เรียน
ศึกษาจากตัวอย่างรวมทั้ง Adverb of 
Time ท่ีใช้ ในประโยค Past Simple 
Tense 
4. อ่านจดหมายแล้วตอบคำถาม 
ผู้เรียนแสดงคำตอบท่ีได้ในช้ันเรียน 
โดยผู้สอนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ 
Present Continuous Tense  เมื่อ
พูดถึงเหตุการณ์ท่ีกำลังเกิดขึ้นขณะท่ี
พูด และเหตุการณ์ในอนาคตท่ีจะ
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน หรือเป็นส่ิงท่ีได้
วางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว 
5. สรุปประเด็นท่ีสอนให้ผู้เรียน ใน
ลักษณะการตั้งคำถาม 
(Questioning) เพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจ เช่นคำขึ้นต้นจดหมาย 
องค์ประกอบของจดหมาย Present 
Continuous  ฯลฯ 

5. APPLYING FOR JOBS (6 ชม.) 1. ศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับการสมัคร
งานแล้วบอกความหมาย จากนั้นให้
ศึกษาประมวลคำศัพท์และ
ความหมายท่ีกำหนดไว้ท้ายบท เพื่อ
ทำกิจกรรม Dictation ซึ่งผู้เรียนต้อง
เขียนคำศัพท์ตามคำบอกจากผู้สอน 
จำนวน 10 คำ 
2. ศึกษาคำย่อช่ืออาชีพแล้วเขียน
คำศัพท์ท่ีสมบูรณ์ลงในช่องว่าง โดย
ผู้เรียนสามารถค้นหาคำย่อได้จาก
พจนานุกรมคำย่อออนไลน์เช่น 
abbreviations.com หรือ 
acronymfinder.com หรือ 
acronyms.thefreedictionary.com 
3. อ่านข้อมูลในใบสมัครงาน แล้ว
ตอบคำถาม จากนั้นแสดงคำตอบท่ีได้
ในช้ันเรียนและศึกษาร่วมกัน 

1. Apply for jobs 
2. Write a cover letter 
3. Write a résumé 
4. Complete a job application 
form 
5. Issue a cover letter and a 
résumé with the use of 
Microsoft Word 
6. Transfer information in a 
written message  



4. อ่านและฟังบทสนทนาเกี่ยวกับ
การเขียนจดหมายสมัครงาน จากนั้น
ให้ผู้เรียนเขียนถ่ายโอนข้อมูลลงใน
หัวข้อท่ีกำหนด ผู้สอนสอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมาย
สมัครงานและองค์ประกอบหลักๆใน
เนื้อความจดหมายสมัครงานใน 
Introductory Paragraph / Middle 
Paragraph และ Closing 
Paragraph 
5. เขียนประกอบจดหมายสมัครงาน
ให้มีใจความท่ีสมบูรณ์ โดยใช้วลีและ
ประโยคท่ีกำหนด 

6. SENDING WISHES (4 ชม.) 1. ศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับการอวยพร
แล้วบอกความหมาย จากนั้นให้ศึกษา
ประมวลคำศัพท์และความหมายท่ี
กำหนดไว้ท้ายบท เพื่อทำกิจกรรม 
Dictation ซึ่งผู้เรียนต้องเขียน
คำศัพท์ตามคำบอกจากผู้สอน 
จำนวน 10 คำ 
2. อ่านสำนวนคำอวยพรท่ีไม่สมบูรณ์ 
แล้วเติมคำท่ีหายไปลงในช่องว่างโดย
เลือกใช้คำตอบจากท่ีกำหนด ผู้สอน
สอดแทรกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการเขียนคำอวยพรในโอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลต่างๆ โดยใช้คำว่า Wish 
/ May และประโยคแบบ 
Imperative 
3. เขียนคำอวยพร ในโอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลท่ีกำหนด ลงใน
ช่องว่าง  เขียนบทสนทนาส้ันๆ 
เกี่ยวกับการกล่าวคำอวยพรในโอกาส
พิเศษต่างๆ และฝึกการสนทนา
โต้ตอบส้ันๆ กับเพื่อน 
4. ศึกษาตัวอย่างบัตรเชิญในโอกาส

1. Give a wish or blessing 
2. Make an invitation and 
respond 
3. Send an e-greeting card 
4. Send an invitation card or 
e-invitation card 
5. Transfer information in a 
written message 



พิเศษเช่นการเชิญไปงานเล้ียงส่ง งาน
วันวาเลนไทน์ งานเล้ียงวันฮาโลวีน
และงานเล้ียงวันเกิด 

7. OUTLINING PRESENTATIONS 
(6 ชม.) 

1. ศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับการนำเสนอ
แล้วบอกความหมาย จากนั้นให้ศึกษา
ประมวลคำศัพท์และความหมายท่ี
กำหนดไว้ท้ายบท เพื่อทำกิจกรรม 
Dictation ซึ่งผู้เรียนต้องเขียน
คำศัพท์ตามคำบอกจากผู้สอน 
จำนวน 10 คำ 
2. อ่านวิธีการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ 
PowerPoint  โดยเป็นประโยคท่ีไม่
สมบูรณ์และผู้เรียนต้องเติมคำท่ี
หายไปลงในช่องว่าง โดยเลือกใช้
คำศัพท์ท่ีกำหนด 
3. ฝึกเขียนวัตถุประสงค์การนำเสนอ
ข้อมูลหัวข้อต่างๆท่ีกำหนด โดยใช้ 
Infinitive Phrase (with to) 
4. เขียน Gerund Phrase ในหัวข้อ
งานอดิเรกและกิจกรรมยามว่างโดย
ศึกษาจากตัวอย่างการเขียน Gerund 
Phrase ในหัวข้อสาขาวิชาเอกท่ีเรียน 
ผู้เรียนแสดงคำตอบท่ีได้ในช้ันเรียน
และอภิปรายร่วมกัน ผู้สอน
สอดแทรกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณศัพท์วลีหรือ Adjectival Phrase 
โดยให้ผู้เรียนศึกษาจากตัวอย่างและ
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม 
5. สรุปประเด็นท่ีสอนให้ผู้เรียน ใน
ลักษณะการตั้งคำถาม 
(Questioning) เพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจ เช่นการนำเสนอท่ีดี การ
นำเสนองานบน PowerPoint วลี
ชนิดต่างๆ ท่ีใช้บน PowerPoint 
ฯลฯ 

1. Design presentation work 
2. Present the information 
about famous people’s 
biography 
3. Write an outline of a 
presentation 
4. Write a presentation script 
5. Recite a presentation script 
6. Create presentation work 
with the use of Microsoft 
PowerPoint 
7. Transfer information in a 
written message 



7. เกณฑ์การตัดสินผล  
    7.1 การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

 

หน่วยที ่
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 

รวม 
ร้อยละ 60 

ของคะแนนเต็ม 
1 3 4 3 10 6 
2 4.5 6 4.5 15 9 
3 3 4 3 10 6 
4 4.5 6 4.5 15 9 
5 6 8 6 20 12 
6 4.5 6 4.5 15 9 
7 4.5 6 4.5 15 9 

รวม 30 40 30 100 60 
  

พุทธพิสัย 40 คะแนน 
- สอบประมวลผลปลายภาค  30 คะแนน 

ทักษะพิสัย 40 คะแนน 
- แบบทดสอบ   20  คะแนน 
- ใบงาน   20 คะแนน 

จิตพิสัย     30    คะแนน 
  รวม    100  คะแนน 
   

7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

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

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



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 GIVING PERSONAL DATA 
2. จำนวน 4 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 บอกความหมายคำศัพท์ สำนวนภาษาท่ีใช้ ในการให้ข้อมูลบุคคลได้  
3.2 ใช้พจนานุกรมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ในการพัฒนาทักษะการเขียนได้ 
3.3 สนทนาโต้ตอบและเขียนถ่ายทอดข้อมูลบุคคลได้ถูกต้อง 
3.4 พูดและเขียนส่ือสารข้อมูลบุคคลโดยใช้โครงสร้างภาษาท่ีกำหนดได้ 
3.5 ใช้แอพพลิเคช่ันบนคอมพิวเตอร์ ในการทำนามบัตรเพื่อใช้งานในชีวิตจริงได้ 
3.6 เขียนความเรียงส้ันๆให้ข้อมูลบุคคลตามรูปแบบท่ีกำหนดได้ 
3.7 กรอกข้อมูลบุคคลลงในแบบฟอร์มท่ีกำหนดได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 Give personal data 
4.2 Complete personal data in a form 
4.3 Issue a business card with the use of Microsoft Office Publisher  
4.4 Transfer information in a written message 

5. เนื้อหา 
5.1  VOCABULARY 
» Personal Info 
» Computer Commands 
5.2 FUNCTIONS  
» Getting to Know Someone 
» Exchanging Business Cards 
» Writing a Composition (Personal Info) 
» Completing a Personal Profile Form 
5.3 GRAMMAR IN CONTEXT 

Verb to BE 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
สนทนาโต้ตอบและเขียนถ่ายทอดข้อมูลบุคคล พูดและ
เขียนส่ือสารข้อมูลบุคคลโดยใช้โครงสร้างภาษาท่ีกำหนด 
ใช้แอพพลิเคช่ันบนคอมพิวเตอร์ในการทำนามบัตร 

1. บอกความหมายคำศัพท์ สำนวนภาษาท่ีใช้ ในการให้
ข้อมูลบุคคลได้  
2. ใช้พจนานุกรมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตแหล่งสืบค้น



เขียนความเรียงส้ัน ๆ ให้ข้อมูลบุคคลตามรูปแบบและ
กรอกข้อมูลบุคคลลงในแบบฟอร์ม 

ข้อมูลความรู้ในการพัฒนาทักษะการเขียนได้สนทนา
โต้ตอบและเขียนถ่ายทอดข้อมูลบุคคลได้ถูกต้อง 
3. พูดและเขียนส่ือสารข้อมูลบุคคลโดยใช้โครงสร้าง
ภาษาท่ีกำหนดได้ 
4. ใช้แอพพลิเคช่ันบนคอมพิวเตอร์ ในการทำนามบัตร
เพื่อใช้งานในชีวิตจริงได้ 
5. เขียนความเรียงส้ันๆให้ข้อมูลบุคคลตามรูปแบบท่ี
กำหนดได้ 
6. กรอกข้อมูลบุคคลลงในแบบฟอร์มท่ีกำหนดได้ 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง Giving Personal Data จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

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

/ 
1 - 4 

1. เตรียมผู้เรียนโดยให้
ความคิดรวบยอดก่อนเรียน
ในรูปแบบ Info graphic 

2. นำเสนอคำศัพท์ใน
เนื้อหาของบทเรียนในเรื่อง 
- Personal  Info 
- Computer Commands 

3. ให้ตัวอย่างบท
สนทนาเพื่อฝึกทักษะการฟัง
และการพูดเกี่ยวกับประเด็น
ท่ีจะใช้ในการแนะนำตัว 
(Role Play) 

4. ให้รูปแบบโครงสร้าง
หลักไวยากรณ์ Verb to Be 
5. ฝึกปฏิบัติการเขียนบท
สนทนาเกี่ยวกับการให้
ข้อมูลบุคคลและจากนั้นให้
ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับบทสนทนาท่ีผู้เรียน
สร้างขึ้น พร้อมท้ังสร้าง
นามบัตรบน Microsoft 

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 
 



Office Publisher ด 
 

 
 
 
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    10  คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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

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

 
 

 



10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre –Test) 
Direction : Choose the best answer.  
1. What’s your name?  

a. I’m twelve.   b. My name is Jonas.  
c. Nice to meet you.  d. I’m fine. Thanks.  

2. What’s your address?  
a. Wednesday.  b. I’m a nurse.  
c. 18 years old.  d. 96 Moo 7, Muang, Chiangmai.  

3. When is your birthday?  
a. 20 years old.  b. temple.  
c. May 29th,1975.  d. Sukhothai hospital.  

4. How old are you?  
a. 30 students.  b. I’m fine. Thanks.  
c. see you again.  d. forty years old.  

5. Where are you from?  
a. Thailand.   b. Japanese.  
c. Go shopping.  d. Supermarket. 

Directions: Complete the personal information form . 



 
 

6. Address…………………………….................... 
a. 23/17 Ban Klang Wiang, Wiang Sa-Na Noi Road, Nan  b. Wiang Sa –Na Noi, Nan  
c. Wiang Sa – Na Noi Road, Nan     d. Ban Klang Wiang, Nan 

7. Nationality....................................  
a. Thailand    b. Thai  
c. Thai boy    d. a Thai  

8. School....................................  
a. Na-Detch KUKI-MIYA  b. Wiang Sa – Na Noi Road  
c. Sa School    d. Klang Wiang, Nan  

9. Telephone Number....................................  
a. 10200    b. 17.00  
c. 23/17    d. 054-781546  

10. Hobbies......................................  
a. Swimming and Cycling  b. To swim and to cycle  
c. Swim and cycle   d. Swimming and cycle 



แบบทดสอบหลังเรียน (Post –Test) 
 

Directions: Complete the personal information form . 

 
1. Address…………………………….................... 

a. 23/17 Ban Klang Wiang, Wiang Sa-Na Noi Road, Nan  b. Wiang Sa –Na Noi, Nan  
c. Wiang Sa – Na Noi Road, Nan     d. Ban Klang Wiang, Nan 

2. Nationality....................................  
a. Thailand    b. Thai  
c. Thai boy    d. a Thai  

3. School....................................  
a. Na-Detch KUKI-MIYA  b. Wiang Sa – Na Noi Road  
c. Sa School    d. Klang Wiang, Nan  

4. Telephone Number....................................  
a. 10200    b. 17.00  
c. 23/17    d. 054-781546  

5. Hobbies......................................  

1 

2 

3 

4 

5 



a. Swimming and Cycling  b. To swim and to cycle  
c. Swim and cycle   d. Swimming and cycle 
 

Direction : Choose the best answer.  
6. What’s your name?  

a. I’m twelve.    b. My name is Jonas.  
c. Nice to meet you.  d. I’m fine. Thanks.  

7. What’s your address?  
a. Wednesday.   b. I’m a nurse.  
c. 18 years old.   d. 96 Moo 7, Muang, Chiangmai.  

8. When is your birthday?  
a. 20 years old.   b. temple.  
c. May 29th,1975.   d. Sukhothai hospital.  

9. How old are you?  
a. 30 students.   b. I’m fine. Thanks.  
c. see you again.   d. forty years old.  

10. Where are you from?  
a. Thailand.    b. Japanese.  
c. Go shopping.   d. Supermarket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ชื่อ-สกุล....................................................แผนก...................หอ้ง...............รหัสนักศึกษา............... ..................... 
 

 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
ชื่อวิชา การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
รหัสวิชา 20000-1204 
ชื่องาน Personal Data 

 
 

Direction : Complete the information  
 

Name : ………………………………………………………………………….………………  

My nickname : ………………………………………………………………………..………..  

Age : ……………………………………………………………………………………………  

Birthday : ……………………………………………………………………………….………  

Weight : …………………………………………………………………………………………  

Height : ………………………………………………………………………………………….  

Nationality: ………………………………………………………………………………………  

Occupation: ……………………………………………………………….…………………….  

Hometowns: ……………………………………………………………………….……………  

Brothers/sisters: ……………………………………………………………………….……….. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

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

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

 

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



 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

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

เสียหาย 
    

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

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

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



7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 



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

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 SENDING TEXT MESSAGES 
2. จำนวน 4 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 บอกความหมาย Emoticon ท่ีใช้แทนการบอกความรู้สึกต่าง ๆ 
3.2 บอกความหมายคำศัพท์และสำนวนภาษาบอกความรู้สึก 
3.3 ใช้พจนานุกรมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ในการพัฒนาทักษะการเขียนได้   
3.4 เขียนข้อความส้ันๆ สนทนาพูดคุย โต้ตอบบนส่ือสังคมออนไลน์ได้ 
3.5 อ่านและส่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษได้ 
3.6 สนทนาโต้ตอบ ในการรับและฝากข้อความโดยใช้โครงสร้างทางภาษาท่ีกำหนดได้ 
3.7 กรอกข้อมูลและเขียนข้อความลงในแบบฟอร์มข้อความท่ีกำหนดได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 Send a message in chatting 
4.2 Leave a message 
4.3 Write a message in a message form 

Transfer information in a written message 
5. เนื้อหา 

5.1 VOCABULARY 
» Emoticons & Feelings 
» Initialisms in Messaging 

5.2 FUNCTIONS  
» Chatting and Messaging 
» Taking Messages 
» Writing Text Messages 

5.3 GRAMMAR IN CONTEXT 
» Participle Adjectives 
» Initialisms (Expressions on Chatting) 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
เขียนข้อความส้ันๆ สนทนาพูดคุย-โต้ตอบบนส่ือสังคม 
ออนไลน์ อ่านและส่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษ รับและ
ฝากข้อความ กรอกข้อมูลและเขียนข้อความลงใน
แบบฟอร์ม 

1. บอกความหมาย Emoticon ท่ีใช้แทนการบอก
ความรู้สึกต่าง ๆ 

2. บอกความหมายคำศัพท์และสำนวนภาษาบอก
ความรู้สึก 



3. ใช้พจนานุกรมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตแหล่ง
สืบค้นข้อมูลความรู้ในการพัฒนาทักษะการเขียนได้   

4. เขียนข้อความส้ันๆ สนทนาพูดคุย โต้ตอบบนส่ือ
สังคมออนไลน์ได้ 

5. อ่านและส่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษได้ 
6. สนทนาโต้ตอบ ในการรับและฝากข้อความโดยใช้

โครงสร้างทางภาษาท่ีกำหนดได้ 
7. กรอกข้อมูลและเขียนข้อความลงในแบบฟอร์ม

ข้อความท่ีกำหนดได้ 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง Sending Text Messages จำนวน 4 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
3 – 4 

/ 
5 - 8 

1. เตรียมผู้เรียนโดยให้
ความคิดรวบยอดก่อนเรียน
ในรูปแบบ Info graphic 

2. นำเสนอคำศัพท์ใน
เนื้อหาของบทเรียนในเรื่อง 
- Emoticons & Feelings 
- Initialisms in Messaging 

3. ใหตั้วอย่างคำย่อท่ี
เป็นคำศัพท์และสำนวน
ภาษาท่ีใช้ในการสนทนาบน
ส่ือโซเชียลมีเดีย 

4. ให้รูปแบบโครงสร้าง
หลักไวยากรณ์ Participle 
Adjectives, Initialisms 
(Expressions on 
Chatting) 
5. ฝึกปฏิบัติการอ่านและ
ฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ 
จับใจความสำคัญ จากนั้น
ตอบคำถามและเขียนถ่าย
โอนข้อมูล ลงใน Message 
Form แล้วแชร์คำตอบ

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 
 



ร่วมกันกับเพื่อนในช้ันเรียน 
 
 

 
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1  การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม    15  คะแนน 
   

8.2  ผลการประเมินการเรียนรู ้
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

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

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

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

 

 
 



10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre –Test) 
 
Direction : Find the missing letters. 

 

 
 

 



แบบทดสอบหลังเรียน (Post –Test) 
 

Direction : Match the words with the pictures. 
 

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ย 

 

ยึด
มั่น

ใน
สถ

าบ
ันฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย ์

.สุภ
าพ

 

ตร
งต่

อเ
วล

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 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  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 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
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 Writing Emails 
2. จำนวน 6 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและปฏิบัติตามคำส่ังบนอีเมล์ได้ 
3.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้พจนานุกรมออนไลนแ์ละอินเทอร์เน็ตแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ในการพัฒนา

ทักษะการเขียนได้  
3.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบในการขอร้องได้ 
3.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกล่าวคำขอบคุณและตอบรับคำขอบคุณตามมารยาททางสังคมได้ 
3.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนอีเมล์บุคคลได้ 
3.6 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนอีเมล์บุคคลเพื่อติดต่อขอข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจได้ 
3.7 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนอีเมล์ขอบคุณในเชิงธุรกิจ ตามรูปแบบท่ีกำหนดได้ 

  3.8 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนถ่ายโอนข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟังได้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

4.1 Make a request and respond 
4.2 Write a personal email 
4.3 Write an email for a business purpose 

Transfer information in a written message 
5. เนื้อหา 

5.1 VOCABULARY 
» Email Commands 
» Business 

5.2 FUNCTIONS  
» Making a Request 
» Expressing Thanks & Responding  
» Email Registration 
» Writing an Email Message 
» Sending a Thank You Email 

5.3 GRAMMAR IN CONTEXT 
» Imperative for Giving Instructions 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 



สนทนาโต้ตอบในการขอร้อง กล่าวคำขอบคุณและตอบ 
รับคำขอบคุณตามมารยาททางสังคม เขียนอีเมล์บุคคล
เพื่อติดต่อขอข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจ เขียนอีเมล์
ขอบคุณในเชิงธุรกิจ ตามรูปแบบท่ีกำหนด เขียนถ่ายโอน
ข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟัง 

1. บอกความหมายและปฏิบัติตามคำส่ังบนอีเมล์ได้ 
2. ใช้พจนานุกรมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตแหล่งสืบค้น
ข้อมูลความรู้ในการพัฒนาทักษะการเขียนได้  
3. สนทนาโต้ตอบในการขอร้องได้ 
4. กล่าวคำขอบคุณและตอบรับคำขอบคุณตามมารยาท
ทางสังคมได้ 
5. เขียนอีเมล์บุคคลได้ 
6. สามารถเขียนอีเมล์บุคคลเพื่อติดต่อขอข้อมูลและ
เอกสารทางธุรกิจได้ 
7. เขียนอีเมล์ขอบคุณในเชิงธุรกิจ ตามรูปแบบท่ีกำหนด
ได้ 
8. เขียนถ่ายโอนข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟังได้ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง Writing Emails จำนวน 6 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
5 – 7 

/ 
9 – 14 

1. เตรียมผู้เรียนโดยให้
ความคิดรวบยอดก่อนเรียน
ในรูปแบบ Info graphic 

2. นำเสนอคำศัพท์ใน
เนื้อหาของบทเรียนในเรื่อง 
- Email Commands 
- Business 

3. ให้ฝึกกรอก
แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อ
ขอบัญชีอีเมล์ของ Gmail  
แล้วให้เข้าเว็บไซต์ของ 
Gmail เพื่อลงทะเบียนขอ
บัญชีอีเมล์ และให้สนทนา
ส้ันๆเพื่อขอบัญชี Gmail 
จากเพื่อนร่วมชั้น 

4. ให้รูปแบบโครงสร้าง
หลักไวยากรณ์ Imperative 
for Giving Instructions 
5. ฝึกปฏิบัติการอ่านและ
ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการ

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 
 



ขอร้องทางธุรกิจ จากนั้นให้
ผู้เรียนเขียนถ่ายโอนข้อมูล
ลงในแบบฟอร์มท่ีกำหนด     
 
 

 
 
 
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3  คะแนน 
  รวม    10  คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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

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



10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre –Test) 
Directions : Complete the email with the statement gives. 

a. lisa_dodge@suppliesltd.com 
b. Returning damaged goods 
c. hollymarks@ascourt.com 
d. June 20,2015 10:20:00 a.m. 
e. joseph_chag@suppliesltd.com 
 

 
Directions : Read the complete email from the exercise I and choose the best answer.  

6. What is the purpose of the email? 
a. To complain b. To acknowledge  c. To suggest  d. To cancel 
7. How many recipients are there in this email? 
a. 1   b. 2    c. 3   d. 4 
8. What is the problem with the order? 
a. Missing items     b. Wrong shipment   
c. Delay shipment     d. Damaged products 
9. Which of the following does not mention in the email? 
a. Order number b. Date of order  c. Solutions  d. Problems 
10. What statement is true? 
a. The sender of the email is works as an order manager. 
b. Joseph is a person who receives a copy of the email. 
c. Holly Park is a seller of the products. 
d. Lisa is a person who delivers the products. 

1 

2 

3 

4 5 

mailto:lisa_dodge@suppliesltd.com
mailto:hollymarks@ascourt.com
mailto:joseph_chag@suppliesltd.com


แบบทดสอบหลังเรียน (Post –Test) 
Directions : Read the complete email from the exercise I and choose the best answer.  

1. What is the purpose of the email? 
a. To complain b. To acknowledge  c. To suggest  d. To cancel 
2. How many recipients are there in this email? 
a. 1    b. 2   c. 3   d. 4 
3. What is the problem with the order? 
a. Missing items b. Wrong shipment  c. Delay shipment d. Damaged 
products 
4. Which of the following does not mention in the email? 
a. Order number  b. Date of order c. Solutions  d. Problems 
5. What statement is true? 
a. The sender of the email is works as an order manager. 
b. Joseph is a person who receives a copy of the email. 
c. Holly Park is a seller of the products. 
d. Lisa is a person who delivers the products. 
 
Directions : Complete the email with the statement gives. 
a. lisa_dodge@suppliesltd.com 
b. Returning damaged goods 
c. hollymarks@ascourt.com 
d. June 20,2015 10:20:00 a.m. 
e. joseph_chag@suppliesltd.com 

 

7 

6 

8 

9 10 

mailto:lisa_dodge@suppliesltd.com
mailto:hollymarks@ascourt.com
mailto:joseph_chag@suppliesltd.com


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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13              
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17              
18              
19              
20              

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

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

 

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



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

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

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

เสียหาย 
    

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

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

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

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น     



ประมุขที่ถูกต้อง 
 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 



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

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 WRITING INFORMAL LETTERS 
2. จำนวน 6 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 บอกความหมายคำศัพท์ สำนวนภาษาในจดหมายไม่เป็นทางการได้ 
3.2 จำแนกวลีหรือสำนวนภาษาท่ีใช้ในจดหมายแบบ British English และ American English ได้ 
3.3 ใช้พจนานุกรมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ในการพัฒนาทักษะการเขียนได้  
3.4 บรรยายการกระทำหรือแผนการท่ีวางไว้ในอนาคตอันใกล้ โดยใช้โครงสร้างทางภาษาท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 
3.5 บรรยายข้อมูลประสบการณ์หรือการกระทำท่ีส้ินสุดลงในอดีต โดยใช้โครงสร้างทางภาษาท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 
3.6 เขียนจดหมายไม่เป็นทางการ ตามรูปแบบท่ีกำหนดได้ 
3.7 เขียนโน้ตส้ันๆ ตามรูปแบบท่ีกำหนดได้ 
3.8 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word ในการพิมพ์จดหมายได้ 
3.9 เขียนถ่ายโอนข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟังได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 Describe happening situations and future plans with the use of Present Continuous 
4.2 Describe past situations and experiences with the use of Past Simple 

  4.3 Write an informal letter 
  4.4 Write a short notes 
  4.5 Issue a letter with the use of Microsoft Word 
  4.6 Transfer information in a written message 

5.  เนื้อหา 
5.1 VOCABULARY 
» Email Commands 
» Business 
5.2 FUNCTIONS  
» Making a Request 
» Expressing Thanks & Responding  
» Email Registration 
» Writing an Email Message 
» Sending a Thank You Email 
5.3 GRAMMAR IN CONTEXT 



» Imperative for Giving Instructions 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
บรรยายการกระทำหรือแผนการท่ีวางไว้ในอนาคตอัน
ใกล้ บรรยายข้อมูลประสบการณ์หรือการกระทำท่ีส้ินสุด
ลงในอดีต เขียนจดหมายไม่เป็นทางการ เขียนโน้ตส้ันๆ 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft Word ในการพิมพ์
จดหมาย เขียนถ่ายโอนข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟัง 

1. ศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับการเขียนจดหมาย แล้วบอก
ความหมาย จากนั้นให้ศึกษาประมวลคำศัพท์และ
ความหมายท่ีกำหนดไว้ท้ายบท เพื่อทำกิจกรรม 
Dictation ซึ่งผู้เรียนต้องเขียนคำศัพท์ตามคำบอกจาก
ผู้สอน จำนวน 10 คำ 
2. เติม -ing ท้ายคำกริยาท่ีกำหนด เพื่อทำให้กริยาตัวนั้น 
ๆ เป็น Gerund หรือ Present Participle ผู้เรียนแสดง
คำตอบท่ีได้ในช้ันเรียน 
3. อ่านบทสนทนาท่ีไม่สมบูรณ์และเติมคำท่ีหายไปลงใน
ช่องว่างโดยใช้คำศัพท์ท่ีกำหนดให้ ผู้เรียนแสดงคำตอบท่ี
ได้ในช้ันเรียน ทบทวนหลักภาษาในรูป Past Simple 
Tense ท่ีใช้บรรยายเหตุการณ์ท่ีได้เกิดขึ้นและส้ินสุดลง
แล้วในอดีต โดยให้ผู้เรียนศึกษาจากตัวอย่างรวมทั้ง 
Adverb of Time ท่ีใช้ ในประโยค Past Simple 
Tense 
4. อ่านจดหมายแล้วตอบคำถาม ผู้เรียนแสดงคำตอบท่ี
ได้ในช้ันเรียน โดยผู้สอนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ 
Present Continuous Tense  เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ท่ี
กำลังเกิดขึ้นขณะท่ีพูด และเหตุการณ์ในอนาคตท่ีจะ
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน หรือเป็นส่ิงท่ีได้วางแผนไว้เรยีบร้อย
แล้ว 
5. สรุปประเด็นท่ีสอนให้ ผู้เรียน ในลักษณะการต้ัง
คำถาม (Questioning) เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ เช่น
คำขึ้นต้นจดหมาย องค์ประกอบของจดหมาย Present 
Continuous  ฯลฯ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง Writing Informal Letters จำนวน 6 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 



8 – 10 
/ 

15 – 20 

1. เตรียมผู้เรียนโดยให้
ความคิดรวบยอดก่อนเรียน
ในรูปแบบ Info graphic 

2. นำเสนอคำศัพท์ใน
เนื้อหาของบทเรียนในเรื่อง 
- Email Commands 
- Business 

3. ใหอ้่านและฟังบท
สนทนา จากนั้นตอบคำถาม
และเขียนถ่ายโอนข้อมูลลง
ในหัวข้อท่ีกำหนด โดย
ผู้สอนสอดแทรกความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขึ้นต้นใน
จดหมายแบบ ฺBritish 
English และ American 
English 

4. ให้รูปแบบโครงสร้าง
หลักไวยากรณ์ Imperative 
for Giving Instructions, 
Gerund หรือ Present 
Participle, Present 
Continuous Tense, Past 
Simple Tense, Adverb 
of Time ท่ีใช้ ในประโยค 
Past Simple Tense 
5. ฝึกปฏิบัติการเขียนบท
สนทนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการทำงาน
หรือการฝึกงานลงใน
ช่องว่าง จากนั้นให้ผู้เรียน
แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับบทสนทนา       

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

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  



พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม    15  คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 



10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre –Test) 
 
 

 
Directions : Complete the letter with the statement gives. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบทดสอบหลังเรียน (Post –Test) 
 
 

 
Directions : Complete the email with the statement gives. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเปน็ของตน   
8 มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
9 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
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มุข
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สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย ์
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ตร
งต่

อเ
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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 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 5 APPLYING FOR JOBS 
2. จำนวน 6 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 มีความรู้ในการสมัครงานได้ 
3.2 มีความรู้เกี่ยวกับ British English และ American English ท่ีใช้ในการสมัครงานได้ 
3.3 ใช้พจนานุกรมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ในการพัฒนาทักษะการเขียนได้ 
3.4 กรอกข้อมูลภูมิหลังและคุณสมบัติของบุคคลลงในใบสมัครงานได้ 
3.5 เขียนจดหมายสมัครงานตามรูปแบบท่ีกำหนดได้ 
3.6 เขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อเพื่อการสมัครงานได้ 
3.7 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word ในการจัดทำจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวโดยย่อ
ได้ 
3.8 เขียนถ่ายโอนข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟังได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 Apply for jobs 
4.2 Write a cover letter 
4.3 Write a résumé 
4.4 Complete a job application form 
4.5 Issue a cover letter and a résumé with the use of Microsoft Word 
4.6 Transfer information in a written message 

5. เนื้อหา 
5.1 VOCABULARY 
» Job Application 
5.2 FUNCTIONS 
» Talking about Qualifications 
» Applying for Jobs 
» Completing an Application Form 
» Writing a Cover Letter 
» Writing a Résumé 
5.3 GRAMMAR IN CONTEXT 
» Wordings in a Job Application Form and a  Cover Letter 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 



กรอกข้อมูลภูมิหลังและคุณสมบัติของบุคคลลงในใบสมัคร
งาน เขียนจดหมายสมัครงาน เขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ ใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์Microsoft Word ในการจัดทำ
จดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวโดยย่อ เขียนถ่ายโอน
ข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟังได้ 

1. เตรียมผู้เรียนโดยให้ความคิดรวบยอดก่อนเรียนใน
รูปแบบ Info graphic 
2. นำเสนอคำศัพท์ในเนื้อหาของบทเรียนในเรื่อง 
- Job Application 
3. ใหอ้่านและฟังบทสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลการสมัครงาน
การสัมภาษณ์งาน และเขียนถา่ยโอนข้อมูลลงในตาราง 
4. ให้รูปแบบโครงสร้างหลักไวยากรณ์ Wordings in a 
Job Application Form and a  Cover Letter 
5. ฝึกปฏิบัติการเขียนประกอบจดหมายสมัครงานให้มี
ใจความท่ีสมบูรณ์ โดยใช้วลีและประโยคท่ีกำหนด 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง Applying for Jobs จำนวน 6 ชั่วโมง 

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

/ 
21 – 26 

1. เตรียมผู้เรียนโดยให้
ความคิดรวบยอดก่อนเรียน
ในรูปแบบ Info graphic 
2. นำเสนอคำศัพท์ในเนื้อหา
ของบทเรียนในเรื่อง 
- Job Application 
3. ให้อ่านและฟังบทสนทนา
เกีย่วกับข้อมูลการสมัครงาน
การสัมภาษณ์งาน และเขียน
ถ่ายโอนข้อมูลลงในตาราง 
4. ให้รูปแบบโครงสร้างหลัก
ไวยากรณ์ Wordings in a 
Job Application Form 
and a  Cover Letter 
5. ฝึกปฏิบัติการเขียน
ประกอบจดหมายสมัครงาน
ให้มีใจความท่ีสมบูรณ์ โดย
ใช้วลีและประโยคท่ีกำหนด 

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

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



 
 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  6 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   4  คะแนน 
- ใบงาน   4 คะแนน 

จิตพิสัย     6  คะแนน 
  รวม    20  คะแนน 
  8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้

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  
9.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

 



10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre –Test) 
Directions : Read the following job opportunity and choose the best alternative. 

 
Source : Bangkok Post Newspaper October21st , 2018 Page 10  
1. Which position is available for male only ?  
a. Asst. plant manager    b. Maintenance engineer  
c. Asst. lab supervisor     d. Maintenance supervisor  
2. For the position ‘ Asst. plant manager ’ the applicant should ……………………………………  
a. graduate from university    b. have 2 years’ working experience 
c. not be over 35 years old    d. be female only  
3. Which of the following statements is true according to the notice ?  
a. working experience is essential  
b. the candidate should have bachelor degree  
c. successful candidates must work in Bangkok  
d. detailed resume should not be enclosed  
4. How many job vacancies are mentioned in the advertisement ?  
a. one    b. two    c. three   d. four 



 
5. What is the name of the company ?  
a. SUZUKI       b. THAI SUZUKI MOTOR CO. LTD.  
c. THAI-JAPAN JOINT VENTURE COMPANY   d. MOTORCYCLE COMPANY.  
6. How many positions does this company want ? 
a. at least one position     b. at least two positions  
c. only position      d. two positions  
7. If you are interested in this company , what do you have to send ? 
a. money and application     b. your photo motorcycle  
c. resume, recent photo and telephone number d. resume and recent photo.  
8. Are there any positions for woman ?  
a. Yes, both positions are for woman .   b. Yes, there are .  
c. No, the positions are only for men. d. No, one position is for man and the other is for woman  
9. Which position required no experience ?  
a. The spare part manager     b. The marketing staff  
c. Both 2 positions do not required experience  d. There is no information  
10. Which qualification should the applicants have for the job vacancies ?  
a. ability to operate PC     b. good command of English  
c. at least Bachelor’s degree     d. all answers are correct 



แบบทดสอบหลังเรียน (Post –Test) 
Directions : Read the following job opportunity and choose the best alternative 

 
1. What is the name of the company ?  
a. SUZUKI       b. THAI SUZUKI MOTOR CO. LTD.  
c. THAI-JAPAN JOINT VENTURE COMPANY   d. MOTORCYCLE COMPANY.  
2. How many positions does this company want ? 
a. at least one position     b. at least two positions  
c. only position      d. two positions  
3. If you are interested in this company , what do you have to send ? 
a. money and application     b. your photo motorcycle  
c. resume, recent photo and telephone number d. resume and recent photo.  
4. Are there any positions for woman ?  
a. Yes, both positions are for woman .   b. Yes, there are .  
c. No, the positions are only for men. d. No, one position is for man and the other is for woman  
5. Which position required no experience ?  
a. The spare part manager     b. The marketing staff  
c. Both 2 positions do not required experience  d. There is no information  
6. Which qualification should the applicants have for the job vacancies ?  



a. ability to operate PC     b. good command of English  
c. at least Bachelor’s degree     d. all answers are correct. 

 
Source : Bangkok Post Newspaper October21st , 2018 Page 10  
7. Which position is available for male only ?  
a. Asst. plant manager    b. Maintenance engineer  
c. Asst. lab supervisor     d. Maintenance supervisor  
8. For the position ‘ Asst. plant manager ’ the applicant should ……………………………………  
a. graduate from university    b. have 2 years’ working experience 
c. not be over 35 years old    d. be female only  
9. Which of the following statements is true according to the notice ?  
a. working experience is essential  
b. the candidate should have bachelor degree  
c. successful candidates must work in Bangkok  
d. detailed resume should not be enclosed  
10. How many job vacancies are mentioned in the advertisement ?  
a. one    b. two    c. three   d. four 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

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

 

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



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

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

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

เสียหาย 
    

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

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

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

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น     



ประมุขที่ถูกต้อง 
 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 



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

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 SENDING WISHES 
2. จำนวน 4 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ ได้ 
3.2 ใช้พจนานุกรมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ในการพัฒนาทักษะการเขียนได้ 
3.3 กล่าวหรือเขียนคำอวยพรในโอกาสพิเศษต่างๆ ได้ 
3.4 เขียนและส่งบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสพิเศษต่างๆ  ในชีวิตจริงได้ 
3.5 กล่าวคำเชิญ ตอบรับและปฏิเสธคำเชิญได้ 
3.6 เขียนและส่งบัตรเชิญ บัตรเชิญอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคล ในโอกาสพิเศษต่างๆได้ 
3.7 เขียนถ่ายโอนข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟังได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 Give a wish or blessing 
4.2 Make an invitation and respond 
4.3 Send an e-greeting card 
4.4 Send an invitation card or e-invitation card 
4.5 Transfer information in a written message 

5. เนื้อหา 
5.1 VOCABULARY 
» Special Events & Occasions 
» Wishes & Blessings 
5.2 FUNCTIONS 
» Expressing a Wish 
» Making an Invitation 
» Writing an E-greeting Card 
» Writing an E-Invitation 
5.3 GRAMMAR IN CONTEXT 
» “Wish” and “May” for Blessing 
» “Congratulations” 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
กล่าวหรือเขียนคำอวยพร เขียนและส่งบัตรอวยพร บัตรอวย
พรอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคำเชิญ ตอบรับและปฏิเสธคำเชิญ 

1. เตรียมผู้เรียนโดยให้ความคิดรวบยอดก่อนเรียนใน
รูปแบบ Info graphic 



เขียนและส่งบัตรเชิญ บัตรเชิญอิเล็กทรอนิกส์ เขียนถ่ายโอน
ข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟังได้ 

2. นำเสนอคำศัพท์ในเนื้อหาของบทเรียนในเรื่อง 
- Special Events & Occasions 
- Wishes & Blessings 
3. ใหท้ำงานร่วมกัน จับคู่โอกาสพิเศษหรือเทศกาลกับคำ
อวยพรท่ีสอดคล้องกัน ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงคำตอบใน
ช้ันเรียนและศึกษาร่วมกัน 
4. ให้รูปแบบโครงสร้างหลักไวยากรณ์ “Wish” and 
“May” for Blessing, “Congratulations” 

5. ฝึกปฏิบัติการออกแบบบัตรอวยพรในโอกาสพิเศษลง
ในกระดาษ แล้วเขียนคำอวยพรลงในบัตรอวยพรในนั้น 
จากนั้นให้ผู้เรียนเข้าเว็บไซต์ท่ีให้บริการในการส่งบัตร
อวยพรอิเล็กทรอนิกส์ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง Sending Wishes จำนวน 4 ชั่วโมง 

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

/ 
27 – 30 

1. เตรียมผู้เรียนโดยให้
ความคิดรวบยอดก่อนเรียน
ในรูปแบบ Info graphic 
2. นำเสนอคำศัพท์ในเนื้อหา
ของบทเรียนในเรื่อง 
- Special Events & 
Occasions 
- Wishes & Blessings 
3. ใหท้ำงานร่วมกัน จับคู่
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลกับ
คำอวยพรท่ีสอดคล้องกัน 
ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงคำตอบ
ในช้ันเรียนและศึกษาร่วมกัน 
4. ให้รูปแบบโครงสร้างหลัก
ไวยากรณ์ “Wish” and 
“May” for Blessing, 
“Congratulations” 

5. ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
บัตรอวยพรในโอกาสพิเศษ
ลงในกระดาษ แล้วเขียนคำ

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 
 



อวยพรลงในบัตรอวยพรใน
นั้น จากนั้นให้ผู้เรียนเข้า
เว็บไซต์ท่ีให้บริการในการส่ง
บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม    15  คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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

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



10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



ใบความรู้ 

 
 

 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

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

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

 

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



 
 

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

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

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

เสียหาย 
    

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

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 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
กิจการเมือ่มีความพร้อม 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 OUTLINING PRESENTATIONS 
2. จำนวน 6 ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

3.1 มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาการนำเสนองาน 
3.2 ใช้พจนานุกรมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้ในการพัฒนาทักษะการเขียนได้ 
3.3 นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอัตชีวประวัติและสถานท่ีท่องเท่ียวโดยใช้โปรแกรมนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ได้ 
3.4 เขียนเค้าโครงหรือโครงร่างงานนำเสนอโดยใช้วลีชนิดต่าง ๆ ได้ 
3.5 เขียนบทนำเสนอโดยใช้โครงสร้างและรูปแบบภาษาท่ีกำหนดได้ 
3.6 ท่องและอ่านออกเสียงบทนำเสนอได้ 
3.7 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft PowerPoint ในการเขียนงานนำเสนอได้ 
3.8 เขียนถ่ายโอนข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟังได้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1. 4.1 Design presentation work 

4.2 Present the information about famous people’s biography 
4.3 Write an outline of a presentation 
4.4 Write a presentation script 
4.5 Recite a presentation script 
4.6 Create presentation work with the use of Microsoft PowerPoint 
4.7 Transfer information in a written message 

5. เนื้อหา 
5.1 VOCABULARY 
» Biography 
» Tourist Attractions 
FUNCTIONS  
» Scripting and Reciting 
» Creating an Outline 
» Making a Presentation: 

- Biography 
- Tourist Attractions 

GRAMMAR IN CONTEXT 
» Types of Phrases 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 



สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอัตชีวประวัติและสถานท่ีท่องเท่ียว 
เขียนเค้าโครงหรือโครงร่างงานนำเสนอโดยใช้วลีชนิดต่าง ๆ 
เขียนบทนำเสนอโดยใช้โครงสร้างและรูปแบบภาษาท่ี
กำหนด ท่องและอ่านออกเสียงบทนำเสนอ ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
Microsoft PowerPointในการเขียนงานนำเสนอ เขียนถ่าย
โอนข้อมูลจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟัง 

1. เตรียมผู้เรียนโดยให้ความคิดรวบยอดก่อนเรียนใน
รูปแบบ Info graphic 
2. นำเสนอคำศัพท์ในเนื้อหาของบทเรียนในเรื่อง 
- Biography 
- Tourist Attractions 
3. ใหอ้่านวิธีการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ PowerPoint   
4. ให้รูปแบบโครงสร้างหลักไวยากรณ์ Types of 
Phrases 

5. ฝึกปฏิบัติการเขียน Gerund Phrase ในหัวข้องาน
อดิเรกและกิจกรรมยามว่าง 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง Outlining Presentation จำนวน 6 ชั่วโมง 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
16 – 18 

/ 
31 – 36 

 1. เตรียมผู้เรียนโดยให้
ความคิดรวบยอดก่อนเรียน
ในรูปแบบ Info graphic 
2. นำเสนอคำศัพท์ในเนื้อหา
ของบทเรียนในเรื่อง 
- Biography 
- Tourist Attractions 
3. ใหอ้่านวิธีการนำเสนอ
ข้อมูลโดยใช้ PowerPoint   
4. ให้รูปแบบโครงสร้างหลัก
ไวยากรณ์ Types of 
Phrases 

5. ฝึกปฏิบัติการเขียน 
Gerund Phrase ในหัวข้อ
งานอดิเรกและกิจกรรมยาม
ว่าง 

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

ใบงาน 
นำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
กิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนรู ้

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    8.1 การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4.5 คะแนน 



ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     4.5  คะแนน 
  รวม    15 คะแนน 
   
8.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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

9.1 แบบทดสอบ  
9.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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



Handout 1 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Handout 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Worksheet 1 

 
 

 

 



 

Worksheet 2 

 

 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
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 
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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 

 

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



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

ค่านิยม
หลักของ
คนไทยข้อ

ท่ี 

รายการประเมิน 1 2 3 4 

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

เสียหาย 
    

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

4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 4.3 แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 6.1 ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

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

7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น     



ประมุขที่ถูกต้อง 
 7.1 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 7.2 เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 7.3 ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

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

เจ้าอยู่หัว 
    

 9.1๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 9.2 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 9.3 ประพฤติตนรอบคอบฯ     

10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 11.4 หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้  1 ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 1 คะแนน 



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

   ปฏิบัติไม่ได้        หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

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

            (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืน
ตรงเคารพธงชาติร้อง

เพลงชาติ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับ
การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
1.1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติร้อง
เพลงชาติ 

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

1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

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

1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ความเปน็จริงท่ีแสดงถึงการ

ยึดมัน่ในความถูกต้อง 
ยอมรับผลการกระทำของ

ตนเองและผู้อื่น 

เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ 
สติปญัญาในการช่วยเหลือ

ผู้อื่นและสังคม 
 

ควบคุมตนเองเมื่อ
ประสบความยากลำบาก
และไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึง
การยึดมั้นในความถูกต้อง ยอมรับผลการกระทำของ
ตนเองและผู้อื่น 

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

2.2 เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
 
 

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

2.3 ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 

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

 
 
 
 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

กตญัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

รู้จักบุญคุณพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

และผู้มีพระคุณ 

เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือ
ภารกิจการงาน ปฏิบัติ
ตนตามคำส่ังสอนท่ี

ถูกต้องและเหมาะสม 

ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และ

ผู้มีพระคุณ 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
3.1 รู้จักบุญคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้
มีพระคุณ 

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

3.2 เอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตน
ตาคำส่ังสอนท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 
 

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

3.3 ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณ 
 
 

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

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

แสวงหาความรู้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

มุ่งมั่นต้ังใจเพียร
พยายามในการศึกษา

และปฏิบัติงาน 

แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ 
จนบรรลุผลสำเร็จ 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1 แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 1 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงเพียงอย่างเดียว 

2 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมเมื่อได้รับ
มอบหมายเท่านั้น 
3 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วยตนเอง 
4 = แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 

4.2 มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและ
ปฏิบัติงาน 
 
 

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

4.3 แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ จนบรรลุผลสำเร็จ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
5.1 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย 1 = เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้งและต้องร้องขอ 

2 = เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและต้องร้องขอ 
3 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
4 = เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

5.2 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
 
 

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

5.3 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอนั
งดงาม 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

ประพฤติตามหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม 

ปฏิบัติโดยยืดตาม
กติกา 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 ปฏิบัติโดยยืดตามกติกา ข้อตกลง /กฎ / ระเบียบ
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

1 = เข้าใจวิธีการปฏิบัติตนตามกติกา ข้อตกลง 
กฎระเบียบของสถานศึกษา 
2 = ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตามกติกา ข้อตกลง 
กฎระเบียบของสถานศึกษาเมื่อถูกร้องขอ 
3 = ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตามกติกา ข้อตกลง 
กฎระเบียบของสถานศึกษาด้วยความสมัครใจ 
4 = ชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบติัตนโดยยึดมั่นตามกติกา 
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 

รายการพฤติกรรมที่ประเมนิ 

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
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
10.1 ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียงและเหมาะสมกับงาน 1 = ใช้วัสดุถูกต้อง เหมาะสมกับงาน แต่ไม่เกิด

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

10.2 เก็บออมถนอมใช้ทรัยพ์สิน ส่ิงของให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า 
 
 
 
 
 

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

10.3 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายตามกำหนด
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
 

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

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายตาม
สุขอนามัย 

ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

 

ไม่นำทรัพย์สินของ
ผู้อื่นเป็นของตนเอง 

 

หลีกเล่ียง
แหล่งมั่วสุม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
11.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย 1 = แต่งกายสะอาดแต่ไม่รักษาสุขอนามัย 

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

11.2 ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
 
 
 
 

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

11.3 ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนเอง 
 
 
 
 
 

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

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

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบบนัทึกการสังเกต 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



คำอธิบาย ค่าระดับคะแนนของพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
12.1 มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

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

12.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่
ผู้อื่น 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืน
ตรงเคารพธงชาติร้อง

เพลงชาติ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ี
เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ความเป็นจริงท่ีแสดงถึง

การยึดมั่นในความถูกต้อง 
ยอมรับผลการกระทำของ

ตนเองและผู้อื่น 

เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ 
สติปัญญาในการ

ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
 

 

ควบคุมตนเองเมื่อประสบ
ความยากลำบากและไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

 

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

 
 
 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

รู้จักบุญคุณพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

และผู้มีพระคุณ 

เอาใจใส่ดูแล 
ช่วยเหลือภารกิจการ
งาน ปฏิบัติตนตาม

คำส่ังสอนท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 

ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์และผู้

มีพระคุณ 
 
 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

แสวงหาความรู้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

มุ่งมั่นต้ังใจเพียร
พยายามในการศึกษา

และปฏิบัติงาน 

แก้ปัญหา และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ 
จนบรรลุผลสำเร็จ 

 
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 5 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 
 

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 

เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นไทย 

ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันงดงาม 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

 
 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

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

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

ประพฤติตามหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม 

ปฏิบัติโดยยืดตาม
กติกา ข้อตกลง/กฎ/

ระเบียบ ของ
สถานศึกษา 

หวังดีโอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือผู้อื่นตาม

โอกาส 
 

ให้ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ 
และช่วยเหลือผู้อื่น 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ถูกต้อง 
 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ท่ีถูกต้อง 

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 
 
 

ปฏิบติัตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

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



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

ตรงต่อเวลา ประพฤติตรงตามคำส่ัง
หรือข้อบังคับของ

สถานศึกษา 

เคารพและนอบน้อมต่อ
ผู้ใหญ่ 

 
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

 
 

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คิดดี พูดดี ทำดี สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม
ถ่อมตนตามสถานภาพ

และกาลเทศะ 

รอบคอบเหมาะสมกับวัย 
สถานการณ์บทบาทของตนเอง

ตามแนวพระราชดำรัส 
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

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

 
 



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

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้า
เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

ใช้วัสดุถูกต้อง
พอเพียงและ

เหมาะสมกับงาน 

เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน 
ส่ิงของให้เกิดประโยชน์

คุ้มค่า 
 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายตามกำหนดโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่น 
ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

 



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

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

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายตาม
สุขอนามัย 

ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

 

ไม่นำทรัพย์สิน
ของผู้อื่นเป็นของ

ตนเอง 

หลีกเล่ียงแหล่ง
มั่วสุม 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แบบตรวจสอบรายการ 
รายการประเมินที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

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

 
 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวม 

เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

ทำ ไม่ทำ ทำ ไม่ทำ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


