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                        แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 

 
1.  ชื่อวิชา  ศิลปวัฒนธรรมไทย  รหัสวิชา 20700-1002  จำนวน ๒  หน่วยกิต  ๓ ชั่วโมง  

 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยม และวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมไทย การศึกษานอกสถานที่ 
 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทย 
2. สามารถอธิบายวัฒนธรรมไทยและศิลปกรรมไทยได้ 
3. มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

4. สมรรถนะรายวิชา 
1. อธิบายความสำคัญและวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมไทย วิถีชีวิตของ คนไทย 
 2. ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. การวิเคราะห์หลักสูตร 

ชื่อวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย รหัสวิชา 20700-1002 จำนวน ๒  หน่วยกิต  ๓ ชั่วโมง 

                 พฤติกรรม 
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1. ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 2 1    1 1 6 4 

2. วิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 1 1 1 2 1  1 1 7 4 

3. ค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 1 3 1    2 2 9 1 

4. ขนบธรรมเนียมประเพณี 1 1 1 1 2  2 2 9 1 

5. การเปลี่ยนแปลงขนมธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 

1 1 1 1   1 1 6 4 

6. ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรม 1 1 1 1   1 1 6 4 

7. ศิลปะสมบัติไทย 1 2 1    1 1 6 4 

8. การศึกษานอกสถานที่ 1 1 1 2 1  1 1 7 4 

9. แหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 1 3 1    2 2 9 1 

รวม 7 14 10 5 3  11 11   

ลำดับความสำคัญ 3 1 2 .       

 

 

 

 

 

 

 



6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ประจำหน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

 

1. ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับศิลปะ

และวัฒนธรรม 

   (จำนวน 6 ขั่วโมง) 

 

 

 

2.วิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 

        (จำนวน 6 ขั่วโมง) 

 

 

 

 

 

 

3. ค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม   

(จำนวน 6 ขั่วโมง) 

 

 

 

4.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

        (จำนวน 6 ขั่วโมง) 

 

 

 

1.1   มีความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับศลิปะวัฒนธรรม 

1.2   สามารถอธิบายความรู้

เบือ้ต้นเกี่ยวกับศลิปะวัฒนธรรม

ไทย 

 

2.1 มี ค ว าม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ

เกี่ยวกับประเภทของโรงแรม 

2 .2 มี ค ว าม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ

เกี่ ยวกับระบบพันธมิตรทาง

ธุรกิจโรงแรม 

2.3  มี ค ว าม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ

เกี่ยวกับชนิดของรงแรม 

 

 

3.1 สามารถอธิบายค่านยิม  

ของสังคมไทย 

3.2 สามารถอธิบายวิถีชีวติ  

ของคนไทยในปัจจุบัน 

3.3 สามารถอธิบายจริยธรรม

ไทยได ้

  

4.1 สามารถอธิบาย

ความหมายของประเพณีไทย 

4.2 แบ่งประเภทของประเพณี

ไทย 

4.3 ความสำคัญของประเพณี

ไทย 

 

 

1.1แสดงความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับศลิปะวัฒนธรรม   

 

 

 

 

2.1 แสดงความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประเภทของโรงแรม 

2.2 แสดงความรู ้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบพันธมิตรทาง

ธุรกิจโรงแรม 

2.3 แสดงความรู ้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับชนิดของรงแรม 

 

3.1 แสดงความรูใ้นการจำแนก

ค่านยิม วิถีชีวติ  และจรยิธรรม

ไทย 

 

 

 

 

4.1 แสดงความรูเ้กี่ยวกับ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.  การเปลี่ยนแปลงขนมธรรม

เนียมประเพณีของไทย 

        (จำนวน 6 ขั่วโมง) 

 

 

6. ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรม 

        (จำนวน 6 ช่ัวโมง) 

 

7. ศิลปะสมบัติไทย 

        (จำนวน 6 ช่ัวโมง) 

 

8. การศึกษานอกสถานที่ 

   (จำนวน 6 ช่ัวโมง) 

 

    9. แหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

        (จำนวน 6 ช่ัวโมง) 

5.1 อธิบายรูปแบบการ

เปลีย่นแปลง 

5.2 หลักสำคัญในการ

เปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

 

 

6.1 ความหมายของศลิปกรรม 

6.2 ความสำคัญของศิลปกรรม 

 

 

7.1 ความรูเ้กี่ยวกับศลิปะ

สมบัติไทย 

 

 

 

8.1 ความรูเ้กี่ยวกับสถานที่

สำคัญของศลิปวัฒนธรรม 

 

 

9.1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

5.1แสดงความรู้การ

เปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียม

ประเพณีของไทย 

 

 

 

6.1 แสดงความรูเ้กี่ยวกับ

ศลิปกรรม 

 

 

7.1 แสดงความรูเ้กี่ยวกับศลิปะ

สมบัติไทย 

 

 

8.1 แสดงความรูเ้กี่ยวกับ

สถานที่สำคัญ 

 

 

9.1 แสดงความรูเ้กี่ยวกับแหล่ง

ศลิปวัฒนธรรม 

 



๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 4 3 11 5.5 
๒ 5 5 2 12 6 
๓ 4 4 3 11 5.5 
๔ 4 4 2 10 5 
๕ 4 4 2 10 5 
6 5 4 2 11 5.5 
7 5 5 2 12 6 
8 5 5 2 12 6 
9 4 4 2 10 5.5 

รวม 40 4๐ 20 ๑๐๐ 50 
   

พุทธพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน(30 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        ๒๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕0  ระดับผลการเรียน ๐  
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 ๘.๒ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

    



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มนุษย์กับสังคม  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม 
2.2 สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของมนุษย์กับสังคม 
2.3 สามารถอธิบายอุตสาหกรรมการต้อนรับ 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรม 
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับอุสาหกรรมโรงแรม 
 

 3. สมรรถนะประจำหน่วย 
 3.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ 

3.2 อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของโรงแรมประเภทต่าง ๆ 
3.3 แสดงความรู้เรื่องอุตสาหกรรมการต้อนรับ 
3.4 แสดงความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรม 
3.5 บอกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับอุสาหกรรมโรงแรม 
 

  4. เนื้อหา 
    5.1 ความหมายของอุตสาหกรรมบริการ 
    5.2 ความสำคัญของธุรกิจโรงแรม 
    5.3 การให้การบริการในโรงแรม 
 
5. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ 
 

เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

5.1 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
โรงแรม 
5.2 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
พันธมิตรทางธุรกิจโรงแรม 
5.3 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของรง
แรม 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
5.1 ประเภทของโรงแรม 
5.2 ระบบพันธมิตรทางธุรกิจโรงแรม 
5.3 ชนิดของรงแรม 
 

 
 
 



6.  กิจกรรมการเรียนการสอน      
หน่วยการเรียนรู้ที่...1....มนุษย์กับสังคม จำนวน ....๖......ชั่วโมง 
 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

๓-๔ ( ๖ ชม) 
มนุษย์กับ
สังคม 

ขั้นนำเขา้สู่บทเรียน 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือใช้ในการสอน พร้อม
เรียกชื่อผู้เรียน และจด
บันทึกลงในสมุดเวลาเรียน  
ผู้เรียนร่วมอธิปราย 
งานวิเคราะห์และวัฒนธรรม
ไทย   
1.ออกแบบโครงการอย่าง
ระบบ 
-เขียนแผนงานวัฒนธรรม
ไทย   
-จัดลำดับขั้นตอนในการ
ดำเนินงาน 
2.วิเคราะห์ระบบการ
ดำเนินวัฒนธรรมไทย   
-ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการให้มีประสิทธิภาพ 
-พิจารณาแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในระหว่างการ
ดำเนินงาน 

หนังสือวิชา
วัฒนธรรมไทย   
Classroom  
LMS 
YouTube  

1. สมุดบันทึก
ผู้เรียน 

2. แบบฝีกหัด 
3. แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(3 คะแนน) 
แบบทดสอบ / แบบฝึกหัด 

 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 7.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      1    คะแนน 
เข้าใจ      2    คะแนน 
นำไปใช้      1    คะแนน 
ทักษะ      1    คะแนน 
จิตพิสัย      1    คะแนน 
รวม       6    คะแนน 
 

 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
8. เครื่องมือวัดประเมินผล 

8.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการสอน 
 

• ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........…………………………………………………………………………………………………………………………..........………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
ลำดับ
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 1. หน่วยการเรียนรู้ที่....2....เรื่องวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย จำนวน 6 ชั่วโมง 
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
2.2 สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
2.3 สามารถอธิบายวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับการให้วิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
 

 3. สมรรถนะประจำหน่วย 
 3.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 

3.2 อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
3.3 แสดงความรู้เรื่องวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
3.4 แสดงความรู้เกี่ยวกับการให้วิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
3.5 บอกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 

  4. เนื้อหา 
    4.1 ความหมายของวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
    4.2 ความสำคัญของวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
    4.3 การให้การวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
 

5. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ 

 
เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

5.1 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
วัฒนธรรมไทย 
5.2 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
วัฒนธรรมไทย 
5.3 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
วัฒนธรรมไทย 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
5.1 ประเภทของวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
5.2 ววิัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
5.3 ชนิดของวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
 

 
 
 



6.  กิจกรรมการเรียนการสอน   
 หน่วยการเรียนรู้ที่....2....เรื่องวิวัฒนาการวัฒนธรรมไทย....จำนวน...๖….ชั่วโมง 
 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

๕-๖ ( ๖ ชม) 
-วิวัฒนาการ
วัฒนธรรม
ไทย 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
สอน พร้อมเรียกชื่อผู้เรียน และ
จดบันทึกลงในสมุดเวลาเรียน  
ผู้เรียนร่วมอธิปราย งาน
นำเสนอผลการดำเนินงาน
โครงการ 
1.เข้าใจกระบวนการนำเสนอ
โครงการ 
-อธิบายขั้นตอนการดำเนินงาน
โครงการ 
-อธิบายความสำคัญและความ
เป็นมาของโครงการ 
2.จัดทำเอกสารคู่มือในการ
นำเสนอโครงการ 
-เขียนรายงานการดำเนิน
โครงการ 
-นำเสนอโครงการ 
-แก้ไขปัญหาในระหว่างการ
นำเสนอโครงการ 

-ค่านิยม วิถีชีวิต 
และจริยธรรม 
Classroom  
LMS 
YouTube 

1.สมุดบันทึกผู้เรียน 
2.แบบฝีกหัด 
3.ตัวโครงการ 

ตัวโครงการ 

 
 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 7.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      1    คะแนน 
เข้าใจ      1    คะแนน 
นำไปใช้      1    คะแนน 
วิเคราะห์     2    คะแนน 
สังเคราะห์     1    คะแนน 
ทักษะ      1    คะแนน 
จิตพิสัย      1 คะแนน 
รวม       7    คะแนน 
 

 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
8. เครื่องมือวัดประเมินผล 

8.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการสอน 
 

• ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........…………………………………………………………………………………………………………………………..........………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
ลำดับ
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

2  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 1. หน่วยการเรียนรู้ที่....๓....เรื่องค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 
2.2 สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 
2.3 สามารถอธิบายค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 

 3. สมรรถนะประจำหน่วย 
 3.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 

3.2 อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 
3.3 แสดงความรู้เรื่องค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 
3.4 แสดงความรู้เกี่ยวกับค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 
3.5 บอกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 

  4. เนื้อหา 
    4.1 ความหมายของค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 
    4.2 ความสำคัญของค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 
    4.3 ค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 
 
5. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ 
 

เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

5.1 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม วิถี
ชีวิต และจริยธรรม 
5.2 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม วิถี
ชีวิต และจริยธรรม 
5.3 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม วิถี
ชีวิต และจริยธรรม 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
5.1 ประเภทของค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 
5.2 ค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 
5.3 ชนิดของค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม 

 
 
 
 



6.  กิจกรรมการเรียนการสอน    
หน่วยการเรียนรู้ที่....๓....เรื่องค่านิยม วิถีชีวิต และจริยธรรม....จำนวน...๖….ชั่วโมง 
 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

๕-๖ ( ๖ ชม) 
-ค่านิยม วิถี
ชีวิต และ
จริยธรรม 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการสอน พร้อมเรียกชื่อ
ผู้เรียน และจดบันทึกลงใน
สมุดเวลาเรียน  ผู้เรียนร่วม
อธิปราย งานนำเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
1.เข้าใจกระบวนการนำเสนอ
โครงการ 
-อธิบายขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ 
-อธิบายความสำคัญและความ
เป็นมาของโครงการ 
2.จัดทำเอกสารคู่มือในการ
นำเสนอโครงการ 
-เขียนรายงานการดำเนิน
โครงการ 
-นำเสนอโครงการ 
-แก้ไขปัญหาในระหว่างการ
นำเสนอโครงการ 

- Classroom  
LMS 
YouTube 
 

1.สมุดบันทึกผู้เรียน 
2.แบบฝีกหัด 
3.แบบทดสอบ 

ตัวโครงการ 

 
 
 
 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 7.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      1    คะแนน 
เข้าใจ      3    คะแนน 
นำไปใช้      1    คะแนน 
ทักษะ      2    คะแนน 
จิตพิสัย      2    คะแนน 
รวม       9    คะแนน 
 

 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
8. เครื่องมือวัดประเมินผล 

8.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการสอน 
 

• ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........…………………………………………………………………………………………………………………………..........………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
ลำดับ
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี  จำนวน 6 ชั่วโมง 

 
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี 
2.2 สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของขนบธรรมเนียมประเพณี 
2.3 สามารถอธิบายขนบธรรมเนียมประเพณี 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี 
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

 3. สมรรถนะประจำหน่วย 
 3.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี 

3.2 อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของขนบธรรมเนียมประเพณี 
3.3 แสดงความรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี 
3.4 แสดงความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี 
3.5 บอกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี 

  4. เนื้อหา 
    4.1 ความหมายของขนบธรรมเนียมประเพณี 
    4.2 ความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี 
    4.3 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

5. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

5.1 แ ส ด ง ค ว า ม รู้  ค ว า ม เข้ า ใ จ เกี่ ย ว กั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
5.2 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
5.3 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
5.1 ประเภทของขนบธรรมเนียมประเพณี 
5.2 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
5.3 ชนิดของขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
 

 
 
 
 



6.  กิจกรรมการเรียนการสอน    
หน่วยการเรียนรู้ที่.......๔.......เรื่อง. ขนบธรรมเนียมประเพณี....จำนวน...๖….ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

๗-๘ ( ๖ ชม) 
-
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการสอน พร้อมเรียกชื่อ
ผู้เรียน และจดบันทึกลงใน
สมุดเวลาเรียน  ผู้เรียนร่วม
อธิปราย งานนำเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
1.เข้าใจขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
-อธิบายขัน้ตอนการ
ดำเนินงานโครงการ 
-อธิบายความสำคัญและ
ความเป็นมาของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
2.จัดทำเอกสารคู่มือในการ
นำเสนอโครงการ 
-เขียนรายงานการดำเนิน
โครงการ 
-นำเสนอโครงการ 
-แก้ไขปัญหาในระหว่างการ
นำเสนอโครงการ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
Classroom  
LMS 
YouTube 

1สมุดบันทึกผู้เรียน 
2แบบฝีกหัด 
3แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(3 คะแนน) 
แบบทดสอบ / 
แบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 7.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      1    คะแนน 
เข้าใจ      1    คะแนน 
นำไปใช้      1    คะแนน 
วิเคราะห์     1    คะแนน 
สังเคราะห์     2    คะแนน 
ทักษะ      2    คะแนน 
จิตพิสัย      2    คะแนน 
รวม       9    คะแนน 

  
7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
8. เครื่องมือวัดประเมินผล 

8.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการสอน 
 

• ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........…………………………………………………………………………………………………………………………..........………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
ลำดับ
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

4  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 1. หน่วยการเรียนรู้ที ่5 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรม  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปกรรม 
2.2 สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของศิลปกรรม 
2.3 สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรม 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรม 
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกับศิลปกรรม 
 

 3. สมรรถนะประจำหน่วย 
 3.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปกรรม 

3.2 อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของศิลปกรรม 
3.3 แสดงความรู้เรื่องศิลปกรรม 
3.4 แสดงความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในศิลปกรรม 
3.5 บอกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปกรรม 
 

  4. เนื้อหา 
    4.1 ความหมายของศิลปกรรม 
    4.2 ความสำคัญของศิลปกรรม 
    4.3 ศิลปกรรม 
 
5. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ 
 

เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

5.1 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
ศิลปกรรม 
5.2 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปกรรม 
5.3 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของ
ศิลปกรรม 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
5.1 ประเภทของศิลปกรรม 
5.2 ศิลปกรรม 
5.3 ชนิดของศิลปกรรม 

 
 
 
 
 
 



6.  กิจกรรมการเรียนการสอน    
หน่วยการเรียนรู้ที่.......๕......เรื่อง. ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรม....จำนวน...๖….ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

๙-๑๐ ( ๖ ชม) 
-ความรู้
เกี่ยวกับ
ศิลปกรรม 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการสอน พร้อมเรียกชื่อ
ผู้เรียน และจดบันทึกลงใน
สมุดเวลาเรียน  ผู้เรียนร่วม
อธิปราย งานนำเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
1.เข้าใจความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปกรรม 
-อธิบายขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ 
-อธิบายความสำคัญและ
ความเป็นมาของความรู้
เกี่ยวกับศิลปกรรม 
2.จัดทำเอกสารคู่มือในการ
นำเสนอโครงการ 
-เขียนรายงานการดำเนิน
โครงการ 
-นำเสนอโครงการ 
-แก้ไขปัญหาในระหว่างการ
นำเสนอโครงการ 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
- Classroom  
LMS 
YouTube 
 

1. สมุดบันทึก
ผู้เรียน 

2. แบบฝีกหัด 
3. แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(3 คะแนน) 
แบบทดสอบ / 
แบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 7.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      1    คะแนน 
เข้าใจ      1    คะแนน 
นำไปใช้      1    คะแนน 
วิเคราะห์     1    คะแนน 
ทักษะ      1    คะแนน 
จิตพิสัย      1    คะแนน 
รวม       6    คะแนน 
 

 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
8. เครื่องมือวัดประเมินผล 

8.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการสอน 
 

• ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........…………………………………………………………………………………………………………………………..........………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

 

ยึด
มั่น

ใน
สถ

าบั
นฯ

 

ละ
เว้

นอ
บา

ยมุ
ข 

คว
าม

มีวิ
นัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.ส
ุภา

พ 

ตร
งต

่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 จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 
 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทย  จำนวน 6 ชั่วโมง 

 
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.2 สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.3 สามารถอธิบายศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

 3. สมรรถนะประจำหน่วย 
 3.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 

3.2 อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.3 แสดงความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.4 แสดงความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.5 บอกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

  4. เนื้อหา 
    4.1 ความหมายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
    4.2 ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
    4.3 ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
5. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ 
 

เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

5.1 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
5.2 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
5.3 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
5.1 ประเภทของศิลปวัฒนธรรมไทย 
5.2 ศิลปวัฒนธรรมไทย 
5.3 ชนิดของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

 
 
 
 



7.  กิจกรรมการเรียนการสอน    
หน่วยการเรียนรู้ที่.......๖.......เรื่อง. ศิลปวัฒนธรรมไทย ....จำนวน...๖….ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

๑๑-๑๒( ๖ชม) 
-
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการสอน พร้อมเรียกชื่อ
ผู้เรียน และจดบันทึกลงใน
สมุดเวลาเรียน  ผู้เรียนร่วม
อธิปราย งานนำเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
1.เข้าใจความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
-อธิบายขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ 
-อธิบายความสำคัญและ
ความเป็นมาของความรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.จัดทำเอกสารคู่มือในการ
นำเสนอโครงการ 
-เขียนรายงานการดำเนิน
โครงการ 
-นำเสนอโครงการ 
-แก้ไขปัญหาในระหว่างการ
นำเสนอโครงการ 

ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
- Classroom  
LMS 
YouTube 
 

1. สมุดบันทึก
ผู้เรียน 

2. แบบฝีกหัด 
3. แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(3 คะแนน) 
แบบทดสอบ / 
แบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 7.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      1    คะแนน 
เข้าใจ      1    คะแนน 
นำไปใช้      1    คะแนน 
วิเคราะห์     1    คะแนน 
ทักษะ      1    คะแนน 
จิตพิสัย      1    คะแนน 
รวม       6    คะแนน 
 

 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
8. เครื่องมือวัดประเมินผล 

8.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการสอน 
 

• ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........…………………………………………………………………………………………………………………………..........………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น......... ................กลุ่ม.................. 
ลำดับ
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

6  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 
 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ศิลปะสมบัติไทย  จำนวน 6 ชั่วโมง 

 
 2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะสมบัติไทย 
2.2 สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของศิลปะสมบัติไทย 
2.3 สามารถอธิบายศิลปะสมบัติไทย 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในศิลปะสมบัติไทย 
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปะสมบัติไทย 
 

 3. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะสมบัติไทย 

4.2 อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของศิลปะสมบัติไทย 
4.3 แสดงความรู้เรื่องศิลปะสมบัติไทย 
4.4 แสดงความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในศิลปะสมบัติไทย 
4.5 บอกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปะสมบัติไทย 

  4. เนื้อหา 
    4.1 ความหมายของศิลปะสมบัติไทย 
    4.2 ความสำคัญของศิลปะสมบัติไทย 
    4.3 ศิลปะสมบัติไทย 
 
5. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ 
 

เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

5.1 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
ศิลปะสมบัติไทย 
5.2 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะสมบัติ
ไทย 
5.3 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของ
ศิลปะสมบัติไทย 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
5.1 ประเภทของศิลปะสมบัติไทย 
5.2 ศิลปะสมบัติไทย 
5.3 ชนิดของศิลปะสมบัติไทย 
 

 
 
 



 
6.  กิจกรรมการเรียนการสอน    
หน่วยการเรียนรู้ที่.......๗.......เรื่อง. ศิลปะสมบัติไทย ....จำนวน...๖….ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

๑๓-๑๔( ๖ชม) 
-ศิลปะสมบัติ
ไทย 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการสอน พร้อมเรียกชื่อ
ผู้เรียน และจดบันทึกลงใน
สมุดเวลาเรียน  ผู้เรียนร่วม
อธิปราย งานนำเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
1.เขา้ใจความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะสมบัติไทย 
-อธิบายขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ 
-อธิบายความสำคัญและ
ความเป็นมาของความรู้
เกี่ยวกับศิลปะสมบัติไทย 
2.จัดทำเอกสารคู่มือศิลปะ
สมบัติไทย 
-เขียนรายงาศิลปะสมบัติ
ไทย 
-นำเสนอโครงการ 
-แก้ไขปัญหาในระหว่างการ
นำเสนอโครงการ 

ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ศิลปะ
สมบัติไทย 
- Classroom  
LMS 
YouTube 
 

1. สมุดบันทึก
ผู้เรียน 

2. แบบฝีกหัด 
3. แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(3 คะแนน) 
แบบทดสอบ / 
แบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 7.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      1    คะแนน 
เข้าใจ      2    คะแนน 
นำไปใช้      1    คะแนน 
ทักษะ      1    คะแนน 
จิตพิสัย      1    คะแนน 
รวม       6    คะแนน 
 

 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
8. เครื่องมือวัดประเมินผล 

8.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการสอน 
 

• ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........…………………………………………………………………………………………………………………………..........………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม..................  
ลำดับ
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

7  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0   คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การศึกษานอกสถานที่  จำนวน 6 ชั่วโมง 

 
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่ 
2.2 สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของการศึกษานอกสถานที่ 
2.3 สามารถอธิบายการศึกษานอกสถานที่ 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในการศึกษานอกสถานที่ 
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษานอกสถานที่ 
 

 3. สมรรถนะประจำหน่วย 
 3.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่ 

3.2 อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของการศึกษานอกสถานที่ 
3.3 แสดงความรู้เรื่องการศึกษานอกสถานที่ 
3.4 แสดงความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในการศึกษานอกสถานที่ 
3.5 บอกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษานอกสถานที่ 
 

  4. เนื้อหา 
    4.1 ความหมายของการศึกษานอกสถานที่ 
    4.2 ความสำคัญของการศึกษานอกสถานที่ 
    4.3 การศึกษานอกสถานที่ 
 
5. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
5.1 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
การศึกษานอกสถานที่ 
5.2 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา
นอกสถานที่ 
5.3 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของ
การศึกษานอกสถานที่ 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
5.1 ประเภทของการศึกษานอกสถานที่ 
5.2 การศึกษานอกสถานที่ 
5.3 ชนิดของการศึกษานอกสถานที่ 
 

 
 
 
 



6.  กิจกรรมการเรียนการสอน    
หน่วยการเรียนรู้ที่.......๘.......เรื่อง. การศึกษานอกสถานที่....จำนวน...๖….ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

๑๕-๑๖( ๖ชม) 
-การศึกษานอก
สถานที่ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการสอน พร้อมเรียกชื่อ
ผู้เรียน และจดบันทึกลงใน
สมุดเวลาเรียน  ผู้เรียนร่วม
อธิปราย งานนำเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
1.เข้าใจความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
-อธิบายขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ 
-อธิบายความสำคัญและ
ความเป็นมาของความรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.จัดทำเอกสารคู่มือในการ
นำเสนอโครงการ 
-เขียนรายงานการดำเนิน
โครงการ 
-นำเสนอโครงการ 
-แก้ไขปัญหาในระหว่างการ
นำเสนอโครงการ 

การศึกษานอก
สถานที่
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
- Classroom  
LMS 
YouTube 
 

1. สมุดบันทึก
ผู้เรียน 

2. แบบฝีกหัด 
3. แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(3 คะแนน) 
แบบทดสอบ / 
แบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 7.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      1    คะแนน 
เข้าใจ      1    คะแนน 
นำไปใช้      1    คะแนน 
วิเคราะห์     2    คะแนน 
สังเคราะห์     1    คะแนน 
ทักษะ      1    คะแนน 
จิตพิสัย      1    คะแนน 
รวม       7   คะแนน 

  
7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
8. เครื่องมือวัดประเมินผล 

8.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการสอน 
 

• ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........…………………………………………………………………………………………………………………………..........………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม.................. 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

8  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง แหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.2 สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.3 สามารถอธิบายแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับการแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

 3. สมรรถนะประจำหน่วย 
 3.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 

3.2 อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.3 แสดงความรู้เรื่องแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.4 แสดงความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.5 บอกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

  4. เนื้อหา 
    4.1 ความหมายของแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
    4.2 ความสำคัญของแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
    4.3 การให้การบริการในแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
5. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
5.1 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
แหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
5.2 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
5.3 แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของแหล่ง
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
5.1 ประเภทของแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
5.2 ระบบพันธมิตรทางธุรกิจ 
5.3 ชนิดของแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  กิจกรรมการเรียนการสอน  
หน่วยการเรียนรู้ที่.....๙.....เรื่องแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ...จำนวน..๓….ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

๑๗ ( ๓ชม) 
-แหล่งศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการสอน พร้อมเรียกชื่อ
ผู้เรียน และจดบันทึกลงใน
สมุดเวลาเรียน  ผู้เรียนร่วม
อธิปราย งานนำเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
1.เข้าใจความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
-อธิบายขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ 
-อธิบายความสำคัญและ
ความเป็นมาของความรู้
เกี่ยวกับแหล่งศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.จัดทำเอกสารคู่มือในการ
นำเสนอโครงการ 
-เขียนรายงานแหล่งศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
-นำเสนอโครงการ 
-แก้ไขปัญหาในระหว่างการ
นำเสนอโครงการ 

แหล่งศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
- Classroom  
LMS 
YouTube 
 

1. สมุดบันทึก
ผู้เรียน 

2. แบบฝีกหัด 
3. แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(3 คะแนน) 
แบบทดสอบ / 
แบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 7.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      1    คะแนน 
เข้าใจ      3    คะแนน 
นำไปใช้      1    คะแนน 
ทักษะ      2    คะแนน 
จิตพิสัย      2    คะแนน 
รวม       9    คะแนน 

  
7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
8. เครื่องมือวัดประเมินผล 

8.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการสอน 
 

• ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........…………………………………………………………………………………………………………………………..........………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………… 

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

9  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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


