
 

 

          

 

 

แผนการจัดการเรยีนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 

 

วิชา ศิลปะการต้อนรับและการบริการ รหัสวิชา ๓๐๗๐๑-๑๐๐3  
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖5 

            ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว         สาขาการโรงแรม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวณัฐริกา     โมอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน         อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕      สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

 
 

                         รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 
     ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
     ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 

(นางสาวสินนีาฏย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ) 
หัวหน้าสาขาวชิาการโรงแรม 

……../………./………. 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       ควรปรับปรุงดังเสนอ 
อื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………………………………….. 

(นายอรุณ  เกลื่อนพนัธ์) 
รองผู้อำนวยการฝา่ยวิชาการ 

………/………./……….. 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       อื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………. 

(นายนิมิตร  ศรียาภัย) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

………./………./……….. 
 
 



 

 

 
 

คำนำ 

                แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิชา ศิลปะการต้อนรับและการบริการ รหัสวชิา ๓๐๗๐๑-๑๐๐๓ จัดทำข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอน วิชาศิลปะการต้อนรับและการบริการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง  

(ปวส.)  พุทธศักราช  2565  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอน

ท้ังหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 6หน่วย  ประกอบด้วย .ความรู้

ท่ัวไปเกี่ยวกับการบริการ  การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริการ   พฤติกรรมของลูกค้าและจิตวิทยา

การบริการ   เทคนิคการจูงใจและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า  มนุษย์สัมพันธ์และหลักการสื่อสารใน

งานบริการ    การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ 

 ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C )ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณ

อย่างยิ่ง 

  

 

 

ณัฐริกา  โมอ่อน                                                                                   

                                                                                                         ผู้จัดทำ 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

                              แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 

๑.  ช่ือวิชา ศิลปะการต้อนรับและการบริการ รหสัวิชา ๓๐๗๐๑-๑๐๐๒  จำนวน  ๓ หน่วยกิต 

 จำนวน  ๔ ช่ัวโมง 

๒. คำอธิบายรายวิชา 

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการต้อนรับและการบริการ หลักการ ความสำคัญและรปูแบบในการให้บริการ 
การต้อนรบัและเทคนิคในการใหบ้ริการ การอยูร่่วมกันและการปรับตัวในสงัคม การผูกมิตรไมตรี พฤติกรรมของลูกค้า 
จิตวิทยาการบริการ การสร้างมนุษยส์ัมพันธ์ เทคนิคการจูงใจ การสร้างความประทับใจให้กบัลกูค้า แนวทางการ
ทำงานเป็นทีมเพื่องานบรกิาร การสื่อสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ 

๓.จุดประสงค์รายวิชา  

      ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวศิลปะการต้อนรับและบรกิาร 

      ๒. มีทักษะ ปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการต้อนรับ และเทคนิคในการให้บริการ 

      ๓. มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพบริการ 

๔.สมรรถนะรายวิชา 

     ๑. จัดการและรกัษาความสัมพันธ์ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๒. สร้างและรักษาแนวทางการทำงานเป็นทมีเพือ่งานบริการ 

     ๓. ดูแลและควบคุมการปฎิบัตงิานต้อนรบัและบริการ 

     ๕ . สื่อสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

     ๖. นำเสนอสินค้าและบริการแกลู่กค้า 

     ๗. จัดการและแก้ปญัหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ 

 



 

 

๕.การวิเคราะหห์ลกัสูตร 

 วิชา ศิลปะการต้อนรับและการบริการ รหสัวิชา ๓๐๗๐๑-๑๐๐๒  จำนวน  ๓ หน่วยกิต จำนวน  ๔ ช่ัวโมง 
                 พฤติกรรม 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการบรกิาร 1 2 1    1 1 6 4 

การต้อนรบัและเทคนิคในการ
ให้บรกิาร 

 1 1 2 1  1 1 7 4 

พฤติกรรมของลูกค้าและจิตวิทยาการ
บริการ 

1 3 1    2 2 9 1 

เทคนิคการจูงใจและสร้างความ
ประทับใจให้ลกูค้า 

 1 1 1 2  2 2 9 1 

มนุษย์สัมพันธ์และหลักการสือ่สารใน
งานบรกิาร 

1 1 1 1   1 1 6 4 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
สถานการณ์ต่างๆ 

1 2 2    1 1 7 4 

รวม 3 10 7 4 3  8 8   

ลำดับความสำคัญ 3 1 2 .       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. กำหนดหน่วยการเรยีนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1  ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริการ 

4 1.1 รู้และเข้าใจความเป็นมา  
รูปแบบการจัดดอกไม ้
แบบไทยและสากล 
 1.2 รู้และเข้าใจคุณประโยชน ์

1.1บอกความหมายจัดดอกไม้ 
แบบไทยและสากล 

หน่วยที่ 2 การต้อนรบั
และเทคนิคในการ
ให้บรกิาร 
 

4 1.1 รู้และเข้าใจการดูแลรกัษาวัสดุ
อุปกรณ์ 
 

1.1บอกความหมายในการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์ การจัดดอกไม ้
 

หน่วยที่ 3พฤติกรรม
ของลูกค้าและจิตวิทยา
การบริการ 
 

8 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแจกัน
ดอกไม้ 
 

1.1 สามารถจัดแจกันดอกไม้ได ้

หน่วยที่ 4เทคนิคการ
จูงใจและสร้างความ
ประทับใจให้ลกูค้า 

8 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
แจกันดอกไมรู้ปทรงครึ่งวงกลม 
 1.2 รู้และเข้าใจในการมดอกไม้
แบบสากลรูปทรงเรขาคณิตและแบบ
ไทย 

1.1 สามารถจัดแจกันดอกไม้รปูทรง
ครึ่งวงกลมรูปทรงเรขาคณิตได ้

หน่วยที่ 5.มนุษย์
สัมพันธ์และหลักการ
สื่อสารในงานบริการ 
 

8 1.1 รู้และเข้าใจการจัดกระเช้า
ดอกไม้ 
 

 

1.1 สามารถจัดจัดกระเช้าดอกไม้
ได ้

หน่วยที 6. 
การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในสถานการณ์
ต่างๆ 

8 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ 
การจัดช่อดอกไม ้

1.1 สามารถจัดช่อดอกไม้ได ้

สอบปลายภาค 4 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ จำนวน 8 ช่ัวโมง 
2. จ ำนวน 8ช่ัวโมง 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
        3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกบัเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการบรกิาร 
        3.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกบัเกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของการบรกิาร 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 
       4.1แสดงความรู้เกี่ยวกบัความสำคัญของการบริการ 
 5. เนื้อหา 
         5.1อธิบายความสำคัญของการบริการได ้
         5.2อธิบายความหมายของการบริการได้ 
         5.3 อธิบายลกัษณะเฉพาะของงานบริการได้ 
         5.4 ระบุองค์ประกอบของการบรกิารได ้
         5.5 บอกคุณค่าของการบริการได้ 
6.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6.1แสดงความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการบริการ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.1 อธิบายความสำคัญของการบริการได้ 
6.2อธิบายความหมายของการบริการได้ 
6.3 อธิบายลักษณะเฉพาะของงานบริการได 
6.4 ระบุองค์ประกอบของการบริการได้ 
6.5 บอกคุณค่าของการบริการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการบริการ จำนวน 8 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1-2/8 - ผู้สอนแนะนำรายวิชา พร้อมช้ีแจง้เกณฑ์การ
ประเมินผลในรายวิชา ผู้สอนและผูเ้รียนอภิปราย
ความหมาย และความสำคัญของ “การบรกิาร” 

- ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุม่ย่อย กลุ่มละ 
2-3 คน ให้หาความหมาย และความสำคัญ
เกี่ยวกับ “การบริการ” ตามพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 และบนัทึกลงในสมุด
เรียนของแตล่ะคน 

- ผู้เรียนแต่ละกลุม่ช่วยกันระดมสมองเพื่อ
อธิบายความสำคัญในการให้บริการแก่ผูร้ับบรกิาร
หรือลูกค้า กลุม่ละ 3-4 ประเด็น 

- ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุม่ย่อย กลุ่มละ 
2-3 คน ให้หาความหมาย และความสำคัญ
เกี่ยวกับ “การบริการ” ตามเนื้อหาทีเ่รียน และ
คำศัพท์ภาอังกฤษที่เกี่ยวกบัเรื่อง “การบริการ” 
จำนวน 7-10 คำ แล้วแล้วนำเสนอต่อผู้เรียนกลุ่ม
อื่น ๆ สลับกันทลีะกลุ่ม 

1. สื่อสิง่พิมพ์ ได้แก่ 
หนังสือเรียนเกี่ยวกับ
ศิลปะการใหบ้รกิาร 
2. โสตทัศนูปกรณ์ 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์, 
Projector 
3. สื่อเทคโนโลยีข้ันสูง 
ได้แก่ สื่อการสอน 
PowerPoint 
4. กระดาษเขียน
ข้อความ 
 
 
 
 
 
 
 

1.สังเกต
พฤติกรรม
การเรียน
รายบุคคล 
2.การสุ่ม
ถามผู้เรียน
ในช้ันเรียน 
3.การ
ตรวจสมุด
บันทึก 

1.ผู้เรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
ประเมิน ร้อยละ 
80 ของผู้เรียน 
2.ผู้เรียนอย่าง
น้อย 3 คนจาก
การสุม่ถาม
จำนวน 5 คน 
ตอบได้ถูกต้อง 
3.ผู้เรียนรอ้ยละ 
80 สามารถจด
บันทึกได้อย่าง
ครบถ้วน 

 
8. ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนตอ้งผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    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. เครื่องมือวัดผล 
 9.1 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

 



 

 

 
 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลงัเรียน 
 
10. ใบบนัทึกหลังการสอน 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การต้อนรับและเทคนิคในการใหบ้ริการ จำนวน 7 ช่ัวโมง  
  2. จำนวน 7ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการให้บริการ 
3.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการให้บริการ 
3.3รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1แสดงความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการการต้อนรับและเทคนิคในการให้บริการ 
5. เนื้อหา 
         5.1อธิบายลักษณะของการให้บริการที่ดีได้ 
         5.2อธิบายมาตรฐานการบริการได้ 
         5.3 อธิบายพื้นฐานสำคัญในการเป็นผู้ให้บริการได้ 
         5.4อธิบายการเตรียมตัวเป็นผู้ให้บริการได้ 
         5.5อธิบายการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคคลและหน่วยงานได้ 
         5.6 บอกบุคลิกภาพที่ดีของของผู้ให้บริการได้ 
         5.7 อธิบายการแต่งกายของผู้ให้บริการได้ 
6.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6.1แสดงความรูเ้กี่ยวกบัเกี่ยวกบัการการต้อนรับ
และเทคนิคในการใหบ้ริการ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.1 อธิบายลักษณะของการใหบ้ริการที่ดีได้ 
6.2อธิบายมาตรฐานการบริการได ้
6.3 อธิบายพื้นฐานสำคัญในการเป็นผู้ให้บริการได้ 
6.4อธิบายการเตรียมตัวเป็นผู้ใหบ้รกิารได ้
6.5อธิบายการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บุคคลและ
หน่วยงานได ้
6.6 บอกบุคลิกภาพที่ดีของของผู้ให้บริการได้ 
6.7 อธิบายการแต่งกายของผู้ให้บริการได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 การต้อนรับและเทคนิคในการให้บรกิาร จำนวน 7 ชั่วโมง 
ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

3-5/7 - ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาเกี่ยวกบัการ
บริการ 

- ผู้สอนช้ีแจงการเรียนรู้ในสัปดาห์นี ้
- ผู้สอนอธิบายถึง การตอ้นรบัและเทคนิคใน

การใหบ้ริการโดยอธิบายถึงความสำคัญของการ
ให้บรกิาร การได้รับบริการที่ดี การได้รับความพงึ
พอใจ และ หัวใจสำคัญของการให้บริการ 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนอธิบายถึงหัวใจสำคัญของการ
ให้บรกิารโดยการสุ่มและอาสาสมัคร 

- ผู้สอนสรุปและอธิบายเพิ่มเติม แล้วใหผู้้เรียน
ทุกคนบันทกึลงในสมุดเรียน 

- ผู้สอนเปรียบเทียบลกัษณะของการบริการที่ดี 
และ ลักษณะของการบริการที่ไม่ดี โดยใหผู้้เรียน
แสดงความคิดเห็นอาสาสมัครและสุ่มตอบ 

- ผู้สอนสรุปบทเรียนความสำคัญของการ
ให้บรกิาร และ หลักการในการใหบ้รกิาร พรอ้มให้
ผู้เรียนบันทกึลงในสมุด 

- ผู้สอนอธิบายเรื่องหลักการในการให้บริการ 
แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ ลักษณะของการ
ให้บรกิารที่ดี มาตรฐานการบริการ พื้นฐานสำคัญ
ในการเป็นผู้ให้บริการ การเตรียมตัวเป็นผู้
ให้บรกิาร การสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แกบุ่คคล
และหน่วยงาน 

1. สื่อสิง่พิมพ์ ได้แก่ 
หนังสือเรียนเกี่ยวกับ
ศิลปะการใหบ้รกิาร 
2. โสตทัศนูปกรณ์ 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์, 
Projector 
3. สื่อเทคโนโลยีข้ันสูง 
ได้แก่ สื่อการสอน 
PowerPoint 
 
 
 

1.สังเกต
พฤติกรรม
การเรียน
รายบุคคล
(ความ
ร่วมมือ 
ความสมใจ 
ความ
กระตือรือร้
น) 
2.การสุ่ม
ถามผู้เรียน
ในช้ันเรียน 
3.การ
ตรวจสมุด
บันทึก 

1.ผู้เรียนผ่านตาม
เกณฑ์ประเมิน ร้อย
ละ 80 ของผูเ้รียน 
2.ผู้เรียนอย่างนอ้ย 
3 คนจากการสุ่มถาม
จำนวน 5 คน ตอบ
ได้ถูกต้อง 
3.ผู้เรียนรอ้ยละ 80 
สามารถจดบันทกึได้
อย่างครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 



 

 

8. ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนตอ้งผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    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. เครื่องมือวัดผล 
 9.1 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
  

  
          9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 



 

 

10. ใบบนัทึกหลังการสอน 

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

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู้คา่นิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

คำชี้แจง ให้ครผูู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ค่านิยมหลกัของคนไทย ๑๒ ประการของผูเ้รียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อท่ี 

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกบัการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจรงิที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลงักาย ทรพัย์ สติปญัญา ในการช่วยเหลือผูอ้ื่นและสงัคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไมก่่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์     
 ๓.๑ รูจ้ักบุญคุณพ่อแมผู่้ปกครอง ครูบาอาจารยผ์ู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลอืภารกจิการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบญุคุณพ่อแม่ผูป้กครองครูบาอาจารย ์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเลา่เรียน ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรูท้ั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุง่มั่นตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แกป้ัญหาและพฒันาสิง่ใหม่ๆจนบรรลุผลสำเรจ็     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรอืกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนรุักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบง่ปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลกัศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     



 

 

 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลอืผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผูอ้ื่น     

๗ เข้าใจ เรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขท่ีถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกจิกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบนอ้มต่อผู้ใหญ ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รูป้ฏิบัติ ตามพระราชดำรสั ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำด ี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนนอ้มถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมไีว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพรอ้มท่ีจะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีด ี

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพยส์ิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย     

๑๑ มีความเขม้แข็งท้ังร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่หรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไมเ่กี่ยวข้องกบัอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพยส์ินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหลง่มั่วสมุ     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มจีิตอาสา อุทิศตน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 

 
 



 

 

หมายเหต ุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 



 

 

   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 พฤติกรรมของลูกค้าและจิตวิทยาการบริการ จำนวน 11 ชั่วโมง 
  2. จำนวน 11  ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

3.1 รู้และเข้าใจพฤติกรรมของลกูค้าหรือผู้ใช้บริการ 
3.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้ให้บริการ 

4.สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1แสดงความรูเ้กี่ยวกบัพฤติกรรมของลกูค้าและความสำคัญของจิตวิทยาการบริการ 

5. เนื้อหา 
         5.1อธิบายความหมายและความสำคัญของลูกค้าของลูกค้าหรอืผู้ใช้บริการได้ 
         5.2อธิบายประเภทของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได ้
         5.3บอกความต้องการพื้นฐานของลูกค้าหรือผู้ใช้บรกิารได้ 
         5.4 บอกพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้ใช้บรกิารได ้
         5.5บอกความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้ใช้บรกิารได ้
         5.6บอกความสำคัญของจิตบริการได ้
         5.7บอกการปฏิบัติงานด้วยจิตบรกิารได ้
         5.8บอกการสร้างความตระหนักในการทำงานบรกิารได้ 
6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6.1 แสดงความรูเ้กี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและ
ความสำคัญของจิตวิทยาการบริการ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.1 อธิบายความหมายและความสำคัญของลูกค้าของ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ 
6.2อธิบายประเภทของลกูค้าหรอืผู้ใช้บริการได้ 
6.3บอกความต้องการพื้นฐานของลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการได ้
6.4 บอกพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ 
6.5บอกความคาดหวังของลกูค้าหรอืผู้ใช้บริการได้ 
6.6บอกความสำคัญของจิตบริการได ้
6.7บอกการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการได้ 
6.8บอกการสร้างความตระหนกัในการทำงานบริการ
ได ้
 

 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี3 พฤติกรรมของลูกคา้และจิตวิทยาการบริการ จำนวน 11 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6-
7/11 

- ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาเกี่ยวกบั
ลักษณะและองค์ประกอบของงานบริการ 

- ผู้สอนช้ีแจงการเรียนรู้ในสัปดาห์นี ้
- ผู้สอนอธิบายถึง “พฤติกรรมผู้ให้บริการ” 

ความหมายและความสำคัญของลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการประเภทของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 
ความต้องการพื้นฐานของลกูค้าหรอืผู้ใช้บริการ 
พฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการในด้านการซื้อ
หรือใช้สินค้าบริการ และให้ผูเ้รียนทุกคนบันทกึลง
ในสมุดเรียน 

- ผู้สอนอธิบายเรื่อง ความคาดหวังของลูกค้า
หรือผู้ใช้บรกิาร ซึง่เป็นไปตามประเภทของการ
บริการแต่ล่ะธุรกิจบรกิาร และวงจรการให้บริการ
ต่อลูกค้าหรือผู้ใหบ้ริการซึง่ วงจรบรกิาร คือ 
กระบวนการทำกจิกรรมต่างๆ แต่ละข้ันตอน 
เรียงลำดับตามลักษณะของการบรกิารนั้นๆ ตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบข้ันในการให้บริการ 

- ผู้สอนสรุปบทเรียนเรื่องพฤติกรรมผู้ใหบ้รกิาร 

1. สื่อสิง่พิมพ์ ได้แก่ 
หนังสือเรียนเกี่ยวกับ
ศิลปะการใหบ้รกิาร 
2. โสตทัศนูปกรณ์ 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์, 
Projector 
3. สื่อเทคโนโลยีข้ันสูง 
ไดแ้ก่ สื่อการสอน 
PowerPoint 
 
 

1.สังเกต
พฤติกรรม
การเรียน
รายบุคคล
(ความ
ร่วมมือ 
ความสนใจ 
ความ
กระตือรือร้
น) 
2.การสุ่ม
ถามผู้เรียน
ในช้ันเรียน 
3.การ
ตรวจสมุด
บันทึก 

1.ผู้เรียนผ่านตาม
เกณฑ์ประเมิน ร้อย
ละ 80 ของผูเ้รียน 
2.ผู้เรียนอย่างนอ้ย 
3 คนจากการสุ่ม
ถามจำนวน 5 คน 
ตอบได้ถูกต้อง 
3.ผู้เรียนรอ้ยละ 
80 สามารถจด
บันทึกได้อย่าง
ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนตอ้งผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    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. เครื่องมือวัดผล 
 9.1 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 

  
           
           9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

 



 

 

10. ใบบนัทึกหลังการสอน 

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

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู้คา่นิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

คำชี้แจง ให้ครผูู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ด้านจิต
พิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อท่ี 

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกบัการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจรงิที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลงักาย ทรพัย์ สติปญัญา ในการช่วยเหลือผูอ้ื่นและสงัคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไมก่่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์     
 ๓.๑ รูจ้ักบุญคุณพ่อแมผู่้ปกครอง ครูบาอาจารยผ์ู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลอืภารกจิการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบญุคุณพ่อแม่ผูป้กครองครูบาอาจารย ์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเลา่เรียน ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรูท้ั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุง่มั่นตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แกป้ัญหาและพฒันาสิง่ใหม่ๆจนบรรลุผลสำเรจ็     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรอืกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนรุักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบง่ปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลกัศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     



 

 

 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลอืผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผูอ้ื่น     

๗ เข้าใจ เรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขท่ีถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกจิกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบนอ้มต่อผู้ใหญ ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รูป้ฏิบัติ ตามพระราชดำรสั ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำด ี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนนอ้มถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมไีว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพรอ้มท่ีจะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีด ี

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพยส์ิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย     

๑๑ มีความเขม้แข็งท้ังร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่หรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไมเ่กี่ยวข้องกบัอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพยส์ินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหลง่มั่วสมุ     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มจีิตอาสา อุทิศตน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 

 

 



 

 

หมายเหต ุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 

  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 

            ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน  
            ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 



 

 

   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี4 เทคนิคการใหบ้รกิารลูกค้าเพือ่สรา้งความประทับใจ จำนวน 11 ช่ัวโมง  
  2. จำนวน  11 ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

 3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกบัเทคนิคในการบริการ 
 3.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกบัเทคนิคการใหบ้ริการเพื่อสร้างความประทับใจ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
  4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกบัเทคนิคการจูงใจและสร้างความประทบัใจใหลู้กค้า 
  5. เนื้อหา 
          5.1อธิบายการรับฟังลูกค้าได้ 
          5.2อธิบายการส่งลูกค้าได ้
          5.3อธิบายหลังการบริการได้ 
          5.4อธิบายการประเมินผลการบรกิารได ้
          5.5อธิบายปัญหาทีอ่าจเกิดข้ึนในการต้อนรับและบริการได ้
          5.6อธิบายเทคนิคการพฒันาบริการใหม่ได้ 
         5.7บอกเทคนิคการสร้างความประทับใจในงานโรงแรม  
         5.8บอกเทคนิคการบริการในห้องอาหารได้ 
         5.9บอกเทคนิคการบริการสปาได้ 
6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6.11แสดงความรู้เกี่ยวกบัเทคนิคการจงูใจและสร้าง
ความประทบัใจให้ลูกค้า 
 

6.1 อธิบายการรับฟงัลูกค้าได ้
6.2อธิบายการส่งลูกค้าได ้
6.3อธิบายหลังการบริการได้ 
6.4อธิบายการประเมินผลการบรกิารได ้
6.5อธิบายปญัหาทีอ่าจเกิดข้ึนในการต้อนรับและ
บริการได้ 
6.6อธิบายเทคนิคการพฒันาบรกิารใหม่ได 
6.7บอกเทคนิคการสร้างความประทบัใจในงาน
โรงแรม  
6.8บอกเทคนิคการบรกิารในห้องอาหารได ้
6.9บอกเทคนิคการบรกิารสปาได ้

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เทคนิคการให้บริการลูกค้าเพ่ือสร้างความประทบัใจ จำนวน 11 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

8-
11/11 

- ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาเกี่ยวกบั
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการและจิตวิทยาผู้
ให้บรกิาร 

- ผู้สอนช้ีแจ้งการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้เกณฑ์การ
ให้คะแนน การประเมินผลในหน่วยการเรียน 

- ผู้สอนอธิบายถึง “เทคนิคการให้บริการ” 
ได้แก่ การรับฟงัลกูค้า การสง่ลกูค้า หลงัการ
บริการ การประเมินผลการบริการ ปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนในการต้อนรับและบริการ 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการให้บริการ 3-4 คนผู้สอนสรุปและให้
ผู้เรียนทุกคนบันทึกลงในสมุด 

- ผู้สอนอธิบายตามหัวข้อในหน่วยการเรียน 
พร้อมทั้งใหผู้เ้รียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
เทคนิคการบริการต่างๆ และสรปุตามหัวข้อโดย
ให้ผู้เรียนบนัทึกลงในสมุด 

- ผู้สอนอธิบายถึง “การสร้างความพงึพอใจ
ให้กับผู้ใช้บรกิาร 

- ผู้สอนนำคลิปวิดีทัศน์ให้ผูเ้รียนชมและให้
ช่วยกันวิจารณ์จากการชมคลิปดงักล่าว 

- ผู้สอนอธิบายใหผู้้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
- ผู้สอนสรุปและใหผู้้เรียนบันทึกการเรียนรูล้ง

ในสมุด 

1. สื่อสิง่พิมพ์ 
ได้แก่ หนังสือเรียน
เกี่ยวกับศิลปะการ
บริการ 
2. โสตทัศนูปกรณ์ 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์, 
Projector 
3. สื่อเทคโนโลยีข้ัน
สูง ได้แก่ สื่อการ
สอน PowerPoint 

1.สังเกต
พฤติกรรม
การเรียน
รายบุคคล
(ความ
ร่วมมือ 
ความสนใจ 
ความ
กระตือรือร้
น) 
2.การสุ่ม
ถามผู้เรียน
ในช้ันเรียน 
3.การ
ตรวจสมุด
บันทึก 

1.ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์
ประเมิน ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียน 
2.ผู้เรียนอย่างนอ้ย 3 คนจาก
การสุม่ถามจำนวน 5 คน ตอบ
ได้ถูกต้อง 
3.ผู้เรียนรอ้ยละ 80 สามารถ
จดบันทกึได้อย่างครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
8. ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนตอ้งผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    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. เครื่องมือวัดผล 
 9.1 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
  

  
           9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 



 

 

10. ใบบนัทึกหลังการสอน 

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

 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู้คา่นิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

คำชี้แจง ให้ครผูู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ด้านจิต
พิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อท่ี 

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกบัการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจรงิที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลงักาย ทรพัย์ สติปญัญา ในการช่วยเหลือผูอ้ื่นและสงัคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไมก่่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์     
 ๓.๑ รูจ้ักบุญคุณพ่อแมผู่้ปกครอง ครูบาอาจารยผ์ู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลอืภารกจิการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบญุคุณพ่อแม่ผูป้กครองครูบาอาจารย ์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเลา่เรียน ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรูท้ั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุง่มั่นตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แกป้ัญหาและพฒันาสิง่ใหม่ๆจนบรรลุผลสำเรจ็     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรอืกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนรุักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบง่ปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลกัศีลธรรมอันดีงาม     



 

 

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลอืผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผูอ้ื่น     

๗ เข้าใจ เรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขท่ีถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกจิกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบนอ้มต่อผู้ใหญ ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รูป้ฏิบัติ ตามพระราชดำรสั ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำด ี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนนอ้มถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมไีว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพรอ้มท่ีจะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีด ี

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพยส์ิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย     

๑๑ มีความเขม้แข็งท้ังร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่หรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไมเ่กี่ยวข้องกบัอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพยส์ินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหลง่มั่วสมุ     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มจีิตอาสา อุทิศตน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 

 



 

 

หมายเหต ุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 

                    ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 

  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี ที่  5 มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในงานบริการ จำนวน 11 ชั่วโมง 
  2. จำนวน  11  ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

3.1รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของมนุษยสมัพันธ์ 
3.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้มนุษยสมัพันธ์ในการทำงาน 
3.3มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการสื่อสารในงานบริการ 
3.4มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการสื่อสารในงานบรกิาร 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1แสดงความรูเ้กี่ยวกบัความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สมัพันธ์และหลกัการสื่อสารในงานบริการ  

  5. เนื้อหา 
5.1อธิบายความหมายของมนุษยสมัพันธ์ได้ 
5.2อธิบายบทบาทและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ได้ 
5.3บอกความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ได้ 
5.4อธิบายมนุษยสมัพันธ์กับธุรกิจบรกิารได ้
5.5อธิบายความสัมพันธืระหว่างมนุษยสมัพันธ์กับธุรกิจบรกิารได้ 
5.6อธิบายประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ในด้านการดำเนินธุรกิจได้ 
5.7อธิบายการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ภายในองค์กรได ้
5.8อธิบายลกัษณะของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้ใหบ้ริการกับเพื่อนร่วมงานได ้
5.9อธิบายหลักของมนุษยสมัพันธ์ได้ 

6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

6.1 แสดงความรูเ้กี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์สัมพันธ์และหลักการสือ่สารในงานบริการ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.1อธิบายความหมายของมนุษยสมัพันธ์ได้ 
6.2อธิบายบทบาทและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
ได ้
6.3บอกความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ได้ 
6.4อธิบายมนุษยสมัพันธ์กับธุรกิจบรกิารได ้
6.5อธิบายความสัมพันธืระหว่างมนุษยสมัพันธ์กับ
ธุรกิจบริการได้ 
6.6อธิบายประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ในด้านการ
ดำเนินธุรกิจได ้
6.7อธิบายการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ภายในองค์กรได ้
6.8อธิบายลกัษณะของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้
ให้บรกิารกบัเพื่อนร่วมงานได้ 
6.9อธิบายหลักของมนุษยสมัพันธ์ได้  
 

 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู5้ มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในงานบริการ จำนวน 11 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-14 
/1 

- ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาเกี่ยวกบั
เทคนิคการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความ
ประทับใจ 

- ผู้สอนช้ีแจงการเรียนรู้ในสัปดาห์นี ้
- ผู้สอนอธิบายถึง “มนุษยสัมพันธ์และการ

สื่อสาร” 
- ผู้สอนอธิบายถึงความหมายและความสำคัญ

ของมนุษยสมัพันธ์ในงานบริการความหมายของ
มนุษยสัมพันธ์ บทบาทและความสมัพันธ์ของ
มนุษยสัมพันธ์ ความสำคัญของมนุษยสมัพันธ์ 

- ผู้สอนอธิบายเรื่อง “ความสัมพันธ์ของมนุษย์
เกิดข้ึน 

- ผู้สอนอธิบายเรื่องความสำคัญของมนุษย
สัมพันธ์ จากความหมายของมนุษยสัมพันธ์ มี
บทบาทสำคัญต่อความเป็นอยู่และชีวิตการทำงาน
เป็นอย่างยิง่ซึง่สรุปความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนปฏิบัติกจิกรรมฝกึทักษะโดย
ให้ผู้เรียนเขียนลักษณะของมนุษยสมัพันธที่ดี และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ไม่ดลีงในตารางคนละ 10 
ประเภทและ 10 ลกัษณะ ในสมุดบันทึก และส่ง
ผู้สอนท้ายช่ัวโมงเรียน บันทกึคะแนน 

1. สื่อสิง่พิมพ์ ได้แก่ 
หนังสือเรียนเกี่ยวกับ
ศิลปะการใหบ้รกิาร 
2. โสตทัศนูปกรณ์ 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์, 
Projector 
3. สื่อเทคโนโลยีข้ันสูง 
ได้แก่ สื่อการสอน 
PowerPoint 
 
 

1.สังเกต
พฤติกรรม
การเรียน
รายบุคคล
(ความ
ร่วมมือ 
ความสมใจ 
ความ
กระตือรือร้
น) 
2.การสุ่ม
ถามผู้เรียน
ในช้ันเรียน 
3.การ
ตรวจสมุด
บันทึก 

1.ผู้เรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
ประเมิน ร้อย
ละ 80 ของ
ผู้เรียน 
2.ผู้เรียนอย่าง
น้อย 3 คนจาก
การสุม่ถาม
จำนวน 5 คน 
ตอบได้ถูกต้อง 
3.ผู้เรียนรอ้ย
ละ 80 
สามารถจด
บันทึกได้อย่าง
ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 



 

 

8. ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนตอ้งผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    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. เครื่องมือวัดผล 
 9.1 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 

 9.3 แบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 



 

 

10. ใบบนัทึกหลังการสอน 

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

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู้คา่นิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

คำชี้แจง ให้ครผูู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ด้านจิต
พิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อท่ี 

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกบัการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจรงิที่แสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลงักาย ทรพัย์ สติปญัญา ในการช่วยเหลือผูอ้ื่นและสงัคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไมก่่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์     
 ๓.๑ รูจ้ักบุญคุณพ่อแมผู่้ปกครอง ครูบาอาจารยผ์ู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลอืภารกจิการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบญุคุณพ่อแม่ผูป้กครองครูบาอาจารย ์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเลา่เรียน ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรูท้ั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุง่มั่นตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แกป้ัญหาและพฒันาสิง่ใหม่ๆจนบรรลุผลสำเรจ็     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรอืกิจกรรมที่เป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนรุักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบง่ปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลกัศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     



 

 

 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลอืผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผูอ้ื่น     

๗ เข้าใจ เรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขท่ีถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกจิกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบนอ้มต่อผู้ใหญ ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รูป้ฏิบัติ ตามพระราชดำรสั ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำด ี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนนอ้มถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมไีว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพรอ้มท่ีจะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีด ี

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพยส์ิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย     

๑๑ มีความเขม้แข็งท้ังร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่หรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไมเ่กี่ยวข้องกบัอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพยส์ินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหลง่มั่วสมุ     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มจีิตอาสา อุทิศตน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 รวม     

 

 
 



 

 

หมายเหต ุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน  
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด



 

 

   ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งข้อรอ้งเรียนของลูกค้า จำนวน 11 ช่ัวโมง 
  2. จำนวน  11 ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 
         3.1รู้และเข้าใจเกี่ยวกบัมาตรฐานการบรกิาร 
         3.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1ระบุคุณภาพและมาตราฐานการบริการ 
5. เนื้อหา 
          5.1บอกความหมายของมาตรฐานการบริการได้ 
          5.2บอกขอบเขตของมาตรฐานงานบริการได ้
          5.3อธิบายการจัดทำมาตรฐานการบริการได ้
          5.4บอกมาตรฐานการต้อนรับ ได้ 
          5.5บอกความหมายของคุณภาพการบรกิารได ้
          5.6บอกความสำคัญของคุณภาพการบรกิารได ้
          5.7อธิบายองค์ประกอบของคุณภาพการบริการได ้
          5.8อธิบายลกัษณะคุณภาพการบริการได ้
         5.9อธิบายการปฏิบัตงิานเพือ่คุณภาพการบริการได้ 
         5.10 อธิบายการสร้างคุณภาพการบริการได ้
6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6.1ระบุคุณภาพและมาตราฐานการบริการ 
 

6.1 บอกความหมายของมาตรฐานการบรกิารได ้
6.2บอกขอบเขตของมาตรฐานงานบริการได ้
6.3อธิบายการจัดทำมาตรฐานการบริการได ้
6.4บอกมาตรฐานการต้อนรับ ได้ 
6.5บอกความหมายของคุณภาพการบรกิารได ้
6.6บอกความสำคัญของคุณภาพการบรกิารได ้
6.7อธิบายองค์ประกอบของคุณภาพการบริการได้ 
6.8อธิบายลกัษณะคุณภาพการบริการได ้
6.9อธิบายการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพการบรกิารได ้
6.10 อธิบายการสร้างคุณภาพการบริการได ้
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งข้อร้องเรียนของลูกค้า จำนวน 11 ชั่วโมง  
ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

 กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือ
และวิธีการ
วัดผล 

15-
17 
/11 

- ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาเกี่ยวกบัมนุษยสมัพันธ์
และการสื่อสารในงานบริการ 
- ผู้สอนช้ีแจงการเรียนรู้ในสัปดาห์นี ้
- ผู้สอนอธิบายถึง มาตรฐานการบรกิาร 1. ความหมาย
ของมาตรฐานการบริการ 2. ขอบเขตของมาตรฐานงาน
บริการ 3. การจัดทำมาตรฐานการบรกิาร 4. มาตรฐาน
การต้อนรบั 
- ผู้สอนใหผู้้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสำคัญ
ของมาตรฐานการบริการ และผู้สอนอธิบาย ความสำคัญ
ของมาตรฐานการบริการ ซึ่งเป็นการกำหนดเพื่อบอก
แนวทางของการปฏิบัติงาน กำหนดขอบเขต ปริมาณ 
คุณภาพ วิธีการและเวลา รวมทั้งพฤติกรรมของผู้
ให้บรกิารในการปฏิบัตงิานบริการหนึ่งๆ 
- ผู้สอนอธิบายเรื่อง ขอบเขตของมาตรฐานงานบรกิาร 
- ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 คน เพื่อช่วยกัน
ค้นคว้าเกี่ยวกับมาตรฐานการต้อนรับและบริการ
ผู้ใช้บริการหรือลูกค้า ของธุรกจิบริการต่างๆ เช่น ธุรกจิ
โรงแรม ร้านอาหาร หรือธุรกจิอื่นๆโดยนำเสนอในท้าย
ช่ัวโมง 
- ผู้สอนสรุปมาตรฐานการบริการ และใหผู้้เรียนบันทึกลง
ในสมุด และนัดหมายหน่วยการเรียนครัง้ต่อไป 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
ได้แก่ หนังสือ
เรียนเกี่ยวกับ
ศิลปะการ
ให้บรกิาร 
2. 
โสตทัศนูปกรณ์ 
ได้แก่ 
คอมพิวเตอร,์ 
Projector 
3. สือ่เทคโนโลยี
ข้ันสูง ได้แก่ สื่อ
การสอน 
PowerPoint 

1.สังเกต
พฤติกรรม
การเรียน
รายบุคคล
(ความร่วมมือ 
ความสมใจ 
ความ
กระตือรือร้น) 
2.การสุ่ม
ถามผู้เรียนใน
ช้ันเรียน 
3.การตรวจ
สมุดบันทึก 

1.ผู้เรียน
ผ่านตาม
เกณฑ์
ประเมิน 
ร้อยละ 80 
ของผู้เรียน 
2.ผู้เรียน
อย่างน้อย 
3 คนจาก
การสุม่ถาม
จำนวน 5 
คน ตอบได้
ถูกต้อง 
3.ผู้เรียน
ร้อยละ 80 
สามารถจด
บันทึกได้
อย่าง
ครบถ้วน 

 
 
 
 



 

 

8. ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนตอ้งผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    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. เครื่องมือวัดผล 
 9.1 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู้ 

 

 
 

   
 หมายเหต ุ                  ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
         
          9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง    

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 

  



 

 

 
10. ใบบนัทึกหลังการสอน 
……………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….......................................................................................................................... ............................................ 

 
 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู้คา่นิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน

จิตพิสัย๑๒ ประการของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  
 

ค่า
ค่านิยม
หลัก
ของคน
ไทยข้อ
ท่ี  

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเขา้แถว ยืมตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาต ิ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนบัถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
    

๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลอืผู้อ่ืนและ

สังคม 
    

 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย     

    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครบูาอาจารยผ์ู้มีพระคณุ     
 ๓.๒ เอาใจใส ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคณุพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย ์     
๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเลา่เรียน ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     
๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เขา้ร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเปน็ไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์ สบืทอดวัฒนธรรมไทย      



 

 

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบง่ปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศลีธรรมอันดีงาม     
 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศกึษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อ่ืนตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อ่ืน     
๗ เข้าใจ เรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น

ประมุขท่ีถูกต้อง 
    

 ๗.๑ เขา้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธปิไตยและพระมหากษัตริย์ 
    

    

 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน       
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ ่      
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำสั่งหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รูป้ฏิบัติ ตามพระราชดำรสั ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำด ี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมไีว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพรอ้มท่ีจะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีด ี

    

 ๑๐.๑ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน      
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเขม้แข็งท้ังร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่หรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพรา่งกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพยส์ินของผู้อ่ืนเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเลี่ยงการเขา้ไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     

๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสขุส่วนตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน     
 รวม     



 

 

 
 

หมายเหต ุ              
 
  ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๓ คะแนน                           
 ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด ๔ คะแนน 
ฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามทีก่ำหนดนิยมหลักของคนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


