
แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริโภค   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  3  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการด ารงชวีิต   ( 3 แผน  3  ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าชีพในชีวิตประจ าวนั  ต้องมีความส าคญัของการบริโภค  

หลักการบริโภคที่ดี  ปัจจัยและค่านิยมของการบริโภคที่มผีลต่อสังคม  และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม

และสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

แผนที่ 3  (1ชั่วโมง) 

เร่ือง ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค 

มฐ./ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.1/3 อธิบายความเป็นมาหลักการ

และความส าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ

สังคมไทย 

สาระการเรียนรู้   

1. การเลือกซื้อสินค้าและบริการ  

2.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แผนที่ 2 (1ชั่วโมง) 

เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

มฐ./ตัวชี้วัด ส 3.1ม.1/2วิเคราะห์ค่านิยมและ

พฤติกรรมการบรโิภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ

เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

สาระการเรียนรู้  1. ปัจจัยที่ท าใหผู้้บริโภคตดัสินใจ

เลือกซื้อสินคา้และบริการ 

แผนที่ 1 (1ชั่วโมง) 

เร่ือง พฤติกรรมการบรโิภค 

มฐ./ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.1/2วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรม

การบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน

และประเทศ 

สาระการเรียนรู้    

    1. การบริโภค 

    2. หลักการบริโภคทีด่ ี

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.ความสามารถในการคิด 

2.ความสามารถในการสื่อสาร 

3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

4.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

2.อยู่อย่างพอเพียง   

3.มุ่งม่ันในการท างาน    

     

    

ภาระ/ชิ้นงาน 

1.ใบงานเรื่องหลักการบริโภค 

2.แบบทดสอบ 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ( Backward Design) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริโภค   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1.เป้าหมายการเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

     ส 3.1  ม.1/2วิเคราะหค์่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค

ของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของ ชุมชนและประเทศ 

   ม.1/3 อธิบายความเป็นมาหลักการและความส าคัญ

ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

สาระส าคัญ 

     การรู้จักเก็บออมเงินโดยการวางแผนใช้จ่ายและสะสมเงินท่ี

เหลือใช้อยู่เสมอ จะท าให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคง 

มีเงินใช้จ่ายในอนาคต 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ความหมายและความส าคัญของการบริโภค (K) 

2.    หลักการบริโภคที่ดี (P) 

3.    เห็นคุณค่าและสร้างพฤติการณบ์ริโภคที่ถูกต้อง (A) 

  สาระการเรียนรู้   

1. ความหมายและความส าคัญของการบริโภค   

-ประเภทของการบริโภค  

   2.   หลักการในการบริโภคที่ด ี

สมรรถนะส าคัญ 

1.ความสามารถในการสื่อสาร: อธิบาย เขียน และน าเสนอ 

2.ความสามารถในการคดิ: คิดวิเคราะห์ สรุปผล วางแผนการ

การบริโภค 

3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: มีทักษะในการบรโิภค

สินค้าต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

4.ความสามารถในการแก้ปญัหา: มีการวางแผนการบรโิภค

อย่างถูกต้อง 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  1.ใฝ่เรียนรู:้ ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้ใหม่แล้วมาสรุป 

  2.อยู่อย่างพอเพียง: คิดและตัดสนิใจในการปฏิบัติกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพตนเอง รอบคอบ มี

เหตุผล 

  3.มุ่งมั่นในการท างาน: อดทนตั้งใจรับผิดชอบท างานส าเร็จ

2.หลักฐานการเรียนรู้ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน :   

การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์
ประเมิน 

ด้าน K -แบบทดสอบ 
-ตรวจช้ินงาน 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน
ช้ินงาน 

ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

ด้าน P สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานเป็น
รายบุคคล 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ท างานเป็น
รายบุคคล 

ระดับ
คุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

ระดับ
คุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

 

ชื่อแผน    
พฤติกรรมการบริโภค 

2 1 

3 

3.กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู้: วิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดย

การลงมือปฏิบตั ิ 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :  

1. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2. VCD  

3. โฆษณา 

4. สื่อสิ่งพิมพ์ 

 เวลา : 1 ช่ัวโมง 



แผ่นท่ี 3 กิจกรรมการเรยีนรู้เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจดัการเรียนรู้ เรือ่ง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริโภค   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง 

3.กิจกรรมการเรียนรู้: วิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  

1.  ชมวีดีทัศน์ หรือ VCD, นิตยาสาร หรือ ข่าวประจ าวันเกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคและค่านิยมของ มนุษย์ 
และกระตุ้นความคิดโดยการตั้งค าถาม เกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการบริโภค ที่ได้ดูจาก VCD  
เรื่องท่ีได้ชม (เงื่อนไขความรู้) 
     - นักเรียนมีวิธีการเลือกบริโภคสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันอย่างไร (ความมีเหตุผล) 
  - การบริโภคมีประเภทใดบ้าง (เงื่อนไขความรู้) 

-  ให้นักเรียนบอกถึงการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการต่างๆที่เก่ียวข้อง  (ความมีเหตุผล , การมี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 
     โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบค าถามเพ่ือให้เกิดความสนใจเรียนรู้ 

ใช้ชุดค าถาม Q1 - Q3 
2. ครูอธิบายนักเรียนถึงเรื่องความหมายของการบริโภค ความส าคัญของการบริโภค และประเภทของการบริโภค พร้อม
ทั้งซักถามนักเรียน และเขียนบนกระดานด า  

-นักเรียนบอกสาเหตุที่เราต้องมีการบริโภคสินค้าและบริการ (ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี)  
-การน าหลักการบริโภคสินค้าและบริการมาใช้ในชีวิตประจ าวันจะเกิดประโยชน์อย่างไรต่อนักเรียน (เงื่อนไข

ความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม)  

-นักเรียนมีการวางแผนการการเลือกซ้ือสินค้าและบริการอย่างไรบ้าง (เงื่อนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

ใช้ชุดค าถาม Q4 –Q6 
3.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญและหลักการบริโภคท่ีดี 

-นักเรียนมีวิธีการเลือกบริโภคสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร ( เง่ือนไขความรู้  เง่ือนไข
คุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ) 

-ประโยชน์ของการบริโภคที่ถูกต้องจะท าให้เกิดผลอย่างไร (ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี มิติ
เศรษฐกิจ ) 
5. ครูให้นักเรียนท าใบงานแผนที่ความคิดเกี่ยวกับหลักการบริโภค โดยให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  (เง่ือนไขความรู้ มิติสิ่งแวดล้อม มิติวัฒนธรรม)  
6. นักเรียนแต่ละคนออกมาน าเสนอชิ้นงานที่หน้าชั้นเรียน แล้วครูและนักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ 

เพ่ือน ามาจัดแสดงผลงานของนักเรียน 



7.ครมูอบหมายให้นักเรียนท าแบบทดสอบ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริโภค   (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

 

ใช้ชุดค าถาม Q7 – Q8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี 4  ชุดค าถามกระตุน้เพ่ือปลูกฝังหลักคดิพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจดัการเรียนรู้ เรือ่ง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริโภค   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 ชัว่โมง

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1  นักเรียนมีหลักการบริโภคในชีวิตประจ าวันอย่างไรบ้าง (ความมีเหตุผล) 
Q2  นักเรียนหลักการเลือกซ้ือสิ้นค้าและบริการมีหลักการอย่างไรบ้าง (เงื่อนไขความรู้) 
Q3  ท าไมนักเรียนต้องน าหลักการของการบริโภคมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  (ความมีเหตุผล , การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 

Q4  นักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างไรที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
  (ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี)  
Q5  หลักการบริโภคท่ีดี มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม มิติเศรษฐกิจ 
 มิติสังคม)  
Q6 นักเรียนว่า นักเรียนจะน าความรู้เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคไปใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
 (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

Q7 ให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม  “โลกจะเป็นอย่างไร ถ้าทุกคนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
( เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ) 
Q8  นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างไร (ความพอประมาณ มี
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี มิติเศรษฐกิจ ) 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรยีนรู้ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจดัการเรียนรู้ เรือ่งเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริโภค ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การบริโภค 
3. หลักการบริโภคท่ีดี 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความรักความเมตตากับศิษย ์
2. มีความยุติธรรม 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีวินัยตรงต่อเวลา 

  ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา 
เวลา 

 

-เนื้อหาเรื่องพฤติกรรมการ
บริโภค สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดเหมาะสมกับ
เวลาที่ก าหนดและวัยของ
ผู้เรียน 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ
บริโภคอย่างเข้าใจและน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

-สรุปเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย  
-เรียงเนื้อหาตามล าดับการเรียนรู้ 

การจัด
กิจกรรม 

 

-ก าหนดเนื้อหาในแต่ละ
กิจกรรมเหมาะสมกับ 
กิจกรรม เนื้อหา วัยของ
ผู้เรียน 

-จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามที่
ออกแบบไว้ 

-วางแผนการใช้เวลาในการท างาน
ได้เหมาะสม ก าหนดไว้เกิน
เล็กน้อยเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในขณะท ากิจกรรม 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 
 

-จ านวน ใบงาน และวัสดุ
อุปกรณ์ เหมาะสมกับ
กิจกรรม และมีปริมาณ
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
-ผู้เรียนฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 

-เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการ
จัดกิจกรรม 
-มีล าดับขั้นตอนการใช้สื่อและเก็บ
อย่างเป็นระบบ 

แหล่งเรียนรู้ 
 
 

-เลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น ห้อง
ศูนย์สังคมศึกษา 

-เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการ
เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 
-ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

-เตรียมห้องการเรียนรู้ จัดเตรียม
ความพร้อม 

ประเมินผล 
 
 
 

-จัดท าแบบประเมินผลงาน
และประเมินพฤติกรรมได้
เหมาะสมกับเป้าหมายการ
เรียนรู้ 

-ต้องการประเมินผลการเรียนรู้
ตามเป้าหมาย 

-วางแผนการจัดการเรยีนรู/้ประเมนิ
ตามขั้นตอนของกิจกรรม –แบบ
ประเมินมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ในการวัดตามตัวช้ีวัด 

 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการจดัการเรียนรู้ เรือ่ง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริโภค   ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1  เวลา 1 ชัว่โมง

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนจะต้องมีก่อน 
1.ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2.การบริโภค 
3.หลักการบริโภค 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1.ความรับผิดชอบ 
2.ความมุ่งม่ันในการท างาน 
3.แบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนรู้จักหลักการบริโภคท่ีดี 
 

1.ผู้เรียนรู้จักใช้หลักการบริโภคใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.นักเรียนสามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ ตอบค าถามในชุดค าถาม
ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 

1.มีการวางแผนการท างานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามก าหนดเวลา 
2.น าหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

6.2 ผู้เรียนจะเรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                  
ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ 

(K) 
 

- มีความรู้ในหลักการ
บริโภค 
 

-รู้จักหาความรู้เรื่อง
หลักการบริโภค 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

มีความรู้ในการ
เลือกใช้สินค้าจาก
แหล่งชุมชนของตน 

มีความรู้ในการเลือก
บริโภคสินค้าและ
น าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

 
ทักษะ 
(P) 

-วางแผนการเลือกใช้
สินค้าและบริการ 
 

-มีทักษะการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น 
มีการช่วยเหลือกัน 

-มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์วาง
แผนการบริโภคได้ 

-ปฏิบัติตนเป็นผู้บริโภคท่ี
รอบคอบในการใช้จ่าย 

 
ค่านิยม 

(A) 
 

-ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
บริโภค  

เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี  
เห็นความส าคัญ
ของความพอเพียง 

-เห็นคุณค่าของการ
ใช้และการร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ในท้องถิ่น 

- สร้างนิสัยบริโภคที่ถูกต้อง 
-มีจิตสาธารณะ เห็นคณุค่า
ของสรรพสิ่งรอบตัว ชุมชน 
สังคมเพื่อ การคงอยู่อย่าง
ยั่งยืน 



แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เร่ือง การบริโภค 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 

1. ข้อความเก่ียวกับการบริโภคข้อใดถูกต้องมากท่ีสุด 
 ก.  การซื้อสิ่งของที่จ าเป็นมาใช้จ่ายในครัวเรือน 
 ข.  การใช้จ่ายสินค้าและบริการเพ่ือความสะดวกในการด าเนินชีวิต 
 ค.  ความต้องการสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มาใช้ในครอบครัวและส านักงาน 
 ง.  ความต้องการสินค้าและบริการเพื่อน ามาตอบสนองการอุปโภคบริโภคของมนุษย์โดยตรง 
2. สินค้าในข้อใดเป็นสินค้าประเภทคงทน 
 ก.  ผัก, ผลไม ้          ข.  ปลากระป๋อง     
 ค.  เครื่องซักผ้า          ง.  เนื้อแดดเดียว 
3. “ปีนี้ผลไม้ประเภทลิ้นจี่มีราคาแพงมากกว่าทุกปี  เพราะประชาชนทั่วไปนิยมซื้อไปฝากมิตรสหาย”   
      ข้อความนี้ท าให้คาดได้ว่าจะเกิดการกระท าใดต่อมาในปีต่อไป 
 ก.  เจ้าของสวนมีรายได้มากข้ึน         ข.  แม่ค้าพ่อค้าลิ้นจี่มีก าไรมากข้ึน 
 ค.  ชาวสวนเพิ่มการปลูกลิ้นจี่มากข้ึน      ง.  เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมรับคนงานมากข้ึน 
4. การก าหนดว่าสินค้าชนิดใดควรผลิตออกมาสู่ตลาดนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งใด 
 ก.  ผู้ผลิต       ข. ผู้บริโภค       ค. ผู้บริการ       ง.  พ่อค้า 
5. การน ากระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวมาใช้อีกหน้าหนึ่งนั้นสอดคล้องกับหลักการบริโภคท่ีดีในเรื่องใด 
 ก.  ประหยัด     ข. ประโยชน์       ค. คุณภาพ       ง.  คุ้มค่า 
6. คณะกรรมการอาหารและยาก าหนดให้สินค้าบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต 
 และวันหมดอายุนั้น สอดคล้องกับเรื่องใด 
 ก.  ประโยชน์            ข.  คุณภาพ        
 ค.  ราคา              ง.  ความปลอดภัย 
7. ถ้านักเรียนจะซื้อกระเป๋าหนังสือ  นักเรียนควรเลือกลักษณะของกระเป๋าในข้อใด 
 ก.  คุณภาพของวัสดุดูแน่นหนา  คงทน  ราคาปานกลาง 
 ข.  ราคาถูก  เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 ค.  การออกแบบสวยงาม  วัสดุทุกอย่างที่ประกอบกระเป๋ามีคุณภาพดี 
 ง.  รูปทรงของกระเป๋าสวยงาม  ราคาเป็นไปตามป้ายที่ก าหนด 

8. คุณแม่บอกให้กานดาเลือกซ้ือขนมท่ีใช้สีจากวัสดุธรรมชาติ แสดงว่าคุณแม่ใช้หลักการบริโภคในเรื่องใด 
 ก.  คุณภาพของอาหาร             ข.  ราคาขนมจะถูกลง 
 ค . ประหยัดค่าใช้จ่าย             ง.  ความปลอดภัยของร่างกาย 

9. การโฆษณาสินค้ามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างไร 
 ก.  ผู้บริโภครู้จักสินค้านั้น           ข.  ผู้บริโภคเกิดความสนใจในจุดเด่นของสินค้า 



 ค.  ผู้บริโภครู้ขอ้มูลของสินค้า         ง.  ผู้บริโภคเลือกสินค้าที่โฆษณา 
 

10. ฉัตรชัยสมัครงานเป็นพนักงานการตลาดของบริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร  เขาจึงตัดสินใจซื้อรถยนต์ 1 คัน   
การกระท าของฉัตรชัยสอดคล้องกับปัจจัยการบริโภคในเรื่องใด 
 ก.  อาชีพ      ข.  รายได้    ค.  คุณประโยชน์    ง.  ความปลอดภัย 
11. กมลดื่มไวน์วันละ 1 แก้ว  เพราะคิดว่าจะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ  การกระท าของกมลสอดคล้อง 
 กับเรื่องใด 
 ก.  ความเชื่อ                   ข.  ข้อมูลด้านการโภชนาการ 
 ค.  สถานะทางสังคม               ง.  การประชาสัมพันธ์ 
12. คนมีรายได้น้อยจะบริโภคสินค้าชนิดใด 
 ก.  อาหารและเครื่องดื่ม             ข.  สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 
 ค.  สินค้าจากโรงงานราคาถูก           ง.  สินค้าท่ีจ าเป็นพื้นฐานการด ารงชีวิต 
13. ดาราเลือกรับประทานอาหารประเภทผักผลไม้  แสดงถึงค่านิยมในข้อใด 
 ก.  การมีสุขภาพดี                ข.  การประหยัด 
 ค.  การโฆษณา                 ง.  กระแสสังคม 
14. สินค้าประเภทเครื่องส าอางมีราคาแพงมากเนื่องจากปัจจัยในข้อใด 
 ก.  เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย              ข.  กระแสสังคม 
 ค.  ความนิยมของผู้บริโภค            ง.  ต้นทุนในการโฆษณาสูง 
15. เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการ  ก็ควรมีก าลังซื้อสินค้านั้นได้  สอดคล้องกับข้อใด 
 ก.  อุปสงค์                   ข.  อุปทาน    
 ค.  บริโภค                   ง.  กระแสสังคม 
16. ปัจจัยในข้อใดมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์ 
 ก.  รายได้  ราคาสินค้า  รสนิยม       ข.  รายได้  รายจ่าย  จ านวนประชากร 
 ค.  รายได้  รสนิยม  จ านวนประชากร    ง.  รสนิยม  ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้อง  ความต้องการของผู้ผลิต 
17. ผู้ผลิตมีความต้องการเสนอขายสินค้าและบริการในราคาที่สูง ในปริมาณที่มากกว่าราคาสินค้าและบริการ 
 ที่มีราคาต่ า  สอดคล้องเรื่องใด 
 ก.  ราคาสินค้า                 ข.  กฎของอุปสงค์ 
 ค.  กฎของอุปทาน               ง.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปทาน 

18. ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น  การออกแบบของมนุษย์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 สอดคล้องกับเรื่องใด 
 ก.  นวัตกรรม                  ข.  ทรัพย์สินทางปัญญา 
 ค.  ปัจจัยของผู้ผลิต              ง.  ทรัพย์สินของผู้ผลิต 
19. ข้อใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อม 



ได้คะแนน   คะแนนเตม็ 

 ก.  แดง  เปิดร้านให้เช่าซีดีเถื่อน     ข.  โบ้ท  แอบน าเพลงของเบิร์ดมาร้องแล้วบันทึกซีดี 
 ค.  ชิด  ให้ต้นก๊อปปี้หนังซีดีที่ตนซื้อมาจากร้าน 
 ง.  ชาย  ขอยืมหนังสือที่ต่ายซื้อมาจากร้านหนังสือมาถ่ายเอกสารเป็นการประหยัดเงิน 
20. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มีความส าคัญอย่างไร 
 ก.  เจ้าของผลงานมีรายได้จากการผลิตชิ้นงาน       ข.  ประเทศมีรายได้จากการเก็บภาษีมากขึ้น 
 ค.  ประชาชนทั่วไปเห็นความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ง.  ท าให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีก าลังใจและมีความมั่นใจในการพัฒนางาน  
 
 
      1.ง  2. ค  3. ค  4. ข  5. ก    6.ง   7. ก 8. ง    9.ข  10.ก   11. ก 12.ง 13.ก 14.ง 15.ก  16. ก 17.ค 18. ข 19.ก    20.ง 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 
ค าชี้แจง:  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงใน

ช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

รวม  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
        ............../.................../................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่  ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน  ให้ 1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 8 - 10 ดี  
 6 - 7 พอใช ้  
 ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง  

 



แบบประเมินผลการทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

ที ่ ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน หมายเหตุ 

1 เด็กชาย กิตติพล โหราโชต ิ    
2 เด็กชาย กิตติภณ เชื้อเมือพาน    
3 เด็กชาย ไชยวัฒน์ นุ่นรอด    
4 เด็กชาย ณัฏฐ์กรภัทร ไชยรัตน ์    
5 เด็กชาย ณัฐนันท ์ เชื้อนุช    
6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีดุก    
7 เด็กชาย ธนกฤต จันทร์คง    
8 เด็กชาย ธนกฤต สมศิร ิ    
9 เด็กชาย ธนพงษ์ ศรีสว่าง    
10 เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญทิพย์    
11 เด็กชาย ธีรภัทร เพชรอาวุธ    
12 เด็กชาย นักรบ สวัสดผิล    
13 เด็กชาย ปริวัฒน ์ เชิงดี    
14 เด็กชาย ปานเทพ ปานสีนุ่น    
15 เด็กชาย พงศภัค บุญยเดช    
16 เด็กชาย พชรพล มงคลชัย    
17 เด็กชาย ภูริณัฐ ทองแท้    
18 เด็กชาย ยศกร แก้วสามารถ    
19 เด็กชาย วิทวัฒน ์ โคนาบาล    
20 เด็กชาย วีรภัทร อินทรสาร    
21 เด็กชาย ศราวุฒิ มณีโสตร    
22 เด็กชาย อติรุจ สุขศร ี    
23 เด็กชาย อภิชัย เพชรมาตศร ี    
24 เด็กชาย อภิลักษณ ์ ใฝทอง    
25 เด็กชาย อภิวิชญ์ ใฝทอง    
26 เด็กหญิง กนกพร เดชรักษา    
27 เด็กหญิง กรกนก โกติกุล    
28 เด็กหญิง กัญทิชา ชวดชุม    
29 เด็กหญิง ชุติมา รัตนสภุา    
30 เด็กหญิง โชติกา หอมกอ    
31 เด็กหญิง ญาณนิษา ธรรมโชต ิ    
32 เด็กหญิง ฐาปณ ี กลีบแก้ว    



33 เด็กหญิง ฑิชาวรรณ แป้นสุข    
34 เด็กหญิง ณัฏฐพร ชูกรณ ์    
35 เด็กหญิง ณัฐณิชา ย้อยด า    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ………………………………….......          

(นางสุกัญญา  บุญมาก)  

ครูผู้สอน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
18 –20 หมายถึง ดีมาก 
15 –17 หมายถึง ดี 
11 –14 หมายถึง ปานกลาง 
 0–10 หมายถึง ปรับปรุง 
บันทึกผลการใช้แบบทดสอบ 



แบบประเมินผลการทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

ที ่ ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อน
เรียน 

ทดสอบหลัง
เรียน 

หมายเหตุ 

36 เด็กหญิง ณิชกานต ์ ศรีสังขจร    
37 เด็กหญิง ดวงกมล ต่างส ี    
38 เด็กหญิง ตรีพิสุทธ์ิ ขุนพรมเกสรา    
39 เด็กหญิง ธันยธร แก้วเชิด    
40 เด็กหญิง ธาราวด ี หนูรอด    
41 เด็กหญิง ธิดารัตน ์ กากแก้ว    
42 เด็กหญิง นภัสกร วุฒิศักดิ์    
43 เด็กหญิง นภัสรา ช่วยบ ารุง    
44 เด็กหญิง ภูริษา รัตนญา    
45 เด็กหญิง วรินทร ชุมทอง    
46 เด็กหญิง วาสนา อาแซ    
47 เด็กหญิง ศิริกัลยา แป้นสุข    
48 เด็กหญิง อคัมสิรยิ ์ เพชรเรือนทอง    
49 เด็กหญิง อภิชญา เกสรินทร ์    
50 เด็กหญิง อรอุมา หอมประสิทธ์ิ    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
18 –20 หมายถึง ดีมาก 
15 –17 หมายถึง ดี 
11 –14 หมายถึง ปานกลาง 
 0–10 หมายถึง ปรับปรุง 
บันทึกผลการใช้แบบทดสอบ 

 

ลงช่ือ………………………………….......          

(นางสุกัญญา  บุญมาก)  

ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินผลการทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 

ที ่ ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อน
เรียน 

ทดสอบหลัง
เรียน 

หมายเหตุ 

1 เด็กชาย จารุกิตติ ์ บัวบาน    
2 เด็กชาย ชญานนท ์ แก้วอุดม    
3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปานแก้ว    
4 เด็กชาย ดนุสรณ ์ พลศร    
5 เด็กชาย ธนพล ตัดพุดซา    
6 เด็กชาย ธนวัฒน์ กลิ่นพงค์    
7 เด็กชาย ธีธัช เสือชาวป่า    
8 เด็กชาย พีรวิชญ์ หลักแหลม    
9 เด็กชาย พีรศักดิ ์ โปณะทอง    
10 เด็กชาย พุฒิพงศ์ คงแสง    
11 เด็กชาย ภารุจ ยุทธไชย    
12 เด็กชาย ภูชนก ศรีเจริญ    
13 เด็กชาย ภูริวัฒน ์ รังสุริยะ    
14 เด็กชาย เมธาวุฒ ิ ทุ่งกลาง    
15 เด็กชาย ศิวกร แซ่ตั้ง    
16 เด็กชาย ศุกร์ภชัย ชัยยัง    
17 เด็กชาย สิทธินันท์ โสหรุัตน ์    
18 เด็กชาย อัศม์เดช ทองอนันต์    
19 เด็กหญิง กนกวรรณ เรืองศร ี    
20 เด็กหญิง กานต์ธิดา รัตนบุร ี    
21 เด็กหญิง จันทิมา ทั่วจบ    
22 เด็กหญิง จุฬาลักษณ ์ จันทร์ปน    
23 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รัตนมณ ี    
24 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุดถนอม    
25 เด็กหญิง ณัฐนร ี วงค์สวรรค ์    
26 เด็กหญิง ณิชาภัทร สุวรรณ    
27 เด็กหญิง ธันย์ชนก ใจหาร    
28 เด็กหญิง ธัญลักษณ ์ มีบัว    
29 เด็กหญิง ธิดาชนก ศรีปาน    
30 เด็กหญิง นันท์นลิน ช่วยรอด    
31 เด็กหญิง ปาลิตา รัตนบุร ี    



32 เด็กหญิง ปุณณานันท์ ส้มเขียวหวาน    
33 เด็กหญิง พิยาดา ดวงพัตรา    
34 เด็กหญิง มณธิกานต ์ เทพทัศน์    
35 เด็กหญิง รุจิรา ธนาวุฒ ิ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
18 –20 หมายถึง ดีมาก 
15 –17 หมายถึง ดี 
11 –14 หมายถึง ปานกลาง 
 0–10 หมายถึง ปรับปรุง 
บันทึกผลการใช้แบบทดสอบ 

 

ลงช่ือ………………………………….......          

(นางสุกัญญา  บุญมาก)  

ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินผลการทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 

ที ่ ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อน
เรียน 

ทดสอบหลัง
เรียน 

หมายเหตุ 

36 เด็กหญิง ลัลนา ธาราฤด ี    
37 เด็กหญิง วชิรญาณ ์ วุฒิศักดิ์    
38 เด็กหญิง วรดา บุญเมือง    
39 เด็กหญิง วรรณษา เกษรินทร ์    
40 เด็กหญิง วราภรณ ์ จิตรประภัย    
41 เด็กหญิง วันวิสา หนูเกลี้ยง    
42 เด็กหญิง ศกลรัตน ์ ระวังสุข    
43 เด็กหญิง สิริกานดา ล าลรี่วง    
44 เด็กหญิง สิริยากร สืบเสนห่ ์    
45 เด็กหญิง สุกัญญา ด้วนเล็ก    
46 เด็กหญิง อรรญกร ฉิมเพ็ชร    
47 เด็กหญิง อังคณา จันชนะพล    
48 เด็กหญิง อัจฉราภรณ ์ ใจด า    
49 เด็กหญิง จัสมิน อัฟวา    
50       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
18 –20 หมายถึง ดีมาก 
15 –17 หมายถึง ดี 
11 –14 หมายถึง ปานกลาง 
 0–10 หมายถึง ปรับปรุง 
บันทึกผลการใช้แบบทดสอบ 

 

ลงช่ือ………………………………….......          

(นางสุกัญญา  บุญมาก)  

ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินผลการทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

ที ่ ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อน
เรียน 

ทดสอบหลัง
เรียน 

หมายเหตุ 

1 เด็กชาย กิตติคณุ บุญสิงห ์    
2 เด็กชาย กิตตินันท ์ ขาวชู    
3 เด็กชาย เก่งกาจ ห่อทรัพย์    
4 เด็กชาย เจนณรงค์ ชูแก้ว    
5 เด็กชาย ชญานนท ์ เพชรรัตนมณุ ี    
6 เด็กชาย ชนพล สุชาติพงศ์    
7 เด็กชาย ณชพล รัตนบุร ี    
8 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พุทธพงศ์    
9 เด็กชาย ดรัณภพ สารารัตน ์    
10 เด็กชาย ทิวากร ราชมณ ี    
11 เด็กชาย ปัญญาพล ขิกข า    
12 เด็กชาย ปิยะพัฒน์ กลมละม้าย    
13 เด็กชาย พงศภัค พัฒนะสิริทรัพย ์    
14 เด็กชาย พัชรพล สุขกลับ    
15 เด็กชาย ภรรคพงษ ์ สการญั    
16 เด็กชาย สมรัก โพธิ์ทอง    
17 เด็กชาย สัณหณัฐ นุ้ยแนบ    
18 เด็กชาย สันชัย มากแก้ว    
19 เด็กชาย หฤทธิ ์ หนูคง    
20 เด็กหญิง กานต์ธิดา ด าเนียร    
21 เด็กหญิง กุลธิดา จริตงาม    
22 เด็กหญิง จุฑามาศ วัฒโน    
23 เด็กหญิง โชติกา จ่าทอง    
24 เด็กหญิง ญาณิศา จันทร์สุวรรณ ์    
25 เด็กหญิง ณัฐชยา ผิวนวล    
26 เด็กหญิง ณัฐวรา รุจิโกไศย    
27 เด็กหญิง ณัทศศิร ์ บุญโญประสิทธ์ิ    
28 เด็กหญิง ธัญลักษณ ์ ไชยรัตน ์    
29 เด็กหญิง ธิดารัตน ์ รัตนคช    
30 เด็กหญิง พรลภสั ด้วงแป้น    
31 เด็กหญิง พัชรพร คงแจ่ม    



32 เด็กหญิง พิมพ์ลภสั ทินวงศ์    
33 เด็กหญิง พิมลพรรณ เทศกาล    
34 เด็กหญิง แพรทิวา ผาสุข    
35 เด็กหญิง ฟ้ารุ้ง คงเมคา    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
18 –20 หมายถึง ดีมาก 
15 –17 หมายถึง ดี 
11 –14 หมายถึง ปานกลาง 
 0–10 หมายถึง ปรับปรุง 
บันทึกผลการใช้แบบทดสอบ 

 

ลงช่ือ………………………………….......          

(นางสุกัญญา  บุญมาก)  

ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินผลการทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

ที ่ ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อน
เรียน 

ทดสอบหลัง
เรียน 

หมายเหตุ 

36 เด็กหญิง ภัชราภา พริกเล็ก    
37 เด็กหญิง ภัทรวด ี หอมหวล    
38 เด็กหญิง ภิญญดา ทองเรือง    
39 เด็กหญิง ภูมิรตัน ์ ศรีสว่าง    
40 เด็กหญิง รักษิตา มาลาวงศ ์    
41 เด็กหญิง รัตนาภรณ ์ ทัตติพงศ ์    
42 เด็กหญิง วยุดา จินดาน ุ    
43 เด็กหญิง ศศิกานต ์ กล่อมสุข    
44 เด็กหญิง ศิริวรรณ กาญจนสุวรรณ    
45 เด็กหญิง สรัญธร นวลใย    
46 เด็กหญิง สายใยรัก เชาวน์ชะตา    
47 เด็กหญิง สิรามล รัตนสภุา    
48 เด็กหญิง สุทธิดา รัตนคช    
49 เด็กหญิง หทัยชนก ขวัญแก้ว    
50 เด็กหญิง อรปรีญา ศิริบัตร    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
18 –20 หมายถึง ดีมาก 
15 –17 หมายถึง ดี 
11 –14 หมายถึง ปานกลาง 
 0–10 หมายถึง ปรับปรุง 
บันทึกผลการใช้แบบทดสอบ 

ลงช่ือ………………………………….......          

(นางสุกัญญา  บุญมาก)  

ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินผลการทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

ที ่ ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อน
เรียน 

ทดสอบหลัง
เรียน 

หมายเหตุ 

1 เด็กชาย กลวิทย ์ หอมธนู    
2 เด็กชาย กุลบุตร ภิรมย ์    
3 เด็กชาย ไกรณรงค ์ ชูสุวรรณ    
4 เด็กชาย ชนาธิป วิพลชัย    
5 เด็กชาย ชยุต ภิเภก    
6 เด็กชาย ชวกร สัสด ี    
7 เด็กชาย ชวลิต ถิ่นสูงเนิน    
8 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ลาดไหล    
9 เด็กชาย ณัฐพล พราหมชูบัว    
10 เด็กชาย ณัฐวุฒิ นาคสีทอง    
11 เด็กชาย ตันติวัฒน ์ สังข์ชุม    
12 เด็กชาย ธีรเทพ จันทร์ประกอบ    
13 เด็กชาย นครินทร ์ ชัยยะ    
14 เด็กชาย นิรุช ขุนทอง    
15 เด็กชาย ปฏิภาณ กาญชนโอษฐ์    
16 เด็กชาย ปัญญพรรด ิ ช้างอินทร์    
17 เด็กชาย พิชชากร หมวดเมือง    
18 เด็กชาย ภานุพันธ์ รักษาสัตย ์    
19 เด็กชาย ยุทธจักร สิงหพันธ ์    
20 เด็กชาย รพีพัทน ์ จันทวงศ ์    
21 เด็กชาย รัตภมู ิ วงศ์เมฆ    
22 เด็กชาย วีระศักดิ ์ จีบโจง    
23 เด็กชาย ศิริวัฒน ์ หล้าเก็ม    
24 เด็กชาย อดิศร ปิโย    
25 เด็กชาย อเนชา ปานกลาง    
26 เด็กชาย อรรณพ ทะประสิทธ์ิจิต    
27 เด็กชาย อังกูร จารณะ    
28 เด็กชาย อานนท์ เพชรทอง    
29 เด็กชาย อิทธิเดช คงคาหลวง    
30 เด็กชาย เอกวิทย ์ เนาว์สุวรรณ    
31 เด็กหญิง กชภัส ณ พิบูลย ์    



32 เด็กหญิง กุลปริยา เทพสุวรรณ    
33 เด็กหญิง ขนิษฐา มาศเมฆ    
34 เด็กหญิง จุฑามณ ี รัตนพันธ ์    
35 เด็กหญิง จุราวรรณ หนูในน้ า    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
18 –20 หมายถึง ดีมาก 
15 –17 หมายถึง ดี 
11 –14 หมายถึง ปานกลาง 
 0–10 หมายถึง ปรับปรุง 
บันทึกผลการใช้แบบทดสอบ 

 

ลงช่ือ………………………………….......          

(นางสุกัญญา  บุญมาก)  

ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินผลการทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

ที ่ ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อน
เรียน 

ทดสอบหลัง
เรียน 

หมายเหตุ 

36 เด็กหญิง ชลิตา หวานเหลือ    
37 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ศรีทิพย ์    
38 เด็กหญิง ณัชชาภัทร รัตนบุร ี    
39 เด็กหญิง ณัฐวด ี แก้วล าหัด    
40 เด็กหญิง ธนัญชนก ทองมะล ิ    
41 เด็กหญิง ธัญพร คงศรี    
42 เด็กหญิง นาริสา พรหมโคตร    
43 เด็กหญิง ปภาวรินทร ์ ต่างมงคล    
44 เด็กหญิง ปริมทิชา ทองเกรา    
45 เด็กหญิง มณฑา เกสรินทร ์    
46 เด็กหญิง รัตตญิา รัตนพันธ ์    
47 เด็กหญิง วิมลสริ ิ ปากอ้อม    
48 เด็กหญิง สุทธิดา มีชนะ    
49 เด็กหญิง สุนิษา หนูสม    
50 เด็กชาย วิมุต ิ ขุนฤทธิ์แก้ว    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
18 –20 หมายถึง ดีมาก 
15 –17 หมายถึง ดี 
11 –14 หมายถึง ปานกลาง 
 0–10 หมายถึง ปรับปรุง 
บันทึกผลการใช้แบบทดสอบ 

ลงช่ือ………………………………….......          

(นางสุกัญญา  บุญมาก)  

ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินผลการทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 

ที ่ ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อน
เรียน 

ทดสอบหลัง
เรียน 

หมายเหตุ 

1 เด็กชาย กฤษดา สุชาติพงศ์    
2 เด็กชาย กิตติพล จอมแพะ    
3 เด็กชาย เกริกเกียรต ิ คงเมือง    
4 เด็กชาย คธาวุธ พลโยธ ี    
5 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แต้มเพชร    
6 เด็กชาย ณัฐภัทร เพชรเรือนทอง    
7 เด็กชาย ณัฐวัฒน ์ พรหมเพศ    
8 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ ณะสุวรรณ    
9 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายทองแท้    
10 เด็กชาย ดัสกร บุญด ารงค ์    
11 เด็กชาย ธนกร วรรณคง    
12 เด็กชาย ธนรักษ์ บุบผากิจ    
13 เด็กชาย ธีรภัทร ์ ภานุรัตน ์    
14 เด็กชาย นนทลักษณ ์ เกรียงเวทย ์    
15 เด็กชาย นันทพงศ์ แก้วช่วย    
16 เด็กชาย ปฏิภาณ ชัยสิทธ์ิ    
17 เด็กชาย พงศธร ศรีแก้ว    
18 เด็กชาย พีระพล เสนาคง    
19 เด็กชาย ภูธเนศ สุขมณ ี    
20 เด็กชาย เมธชนัน หนูคง    
21 เด็กชาย วรเมธ เนื้อเขียว    
22 เด็กชาย วีรภัทร สวนกุล    
23 เด็กชาย วีระพงศ์ พลภักด ี    
24 เด็กชาย ศุภชัย วัฒนพงศ์    
25 เด็กชาย สรยุทธ จันทกุล    
26 เด็กชาย สรยุทธ์ พฤศบุญจันทร ์    
27 เด็กชาย สุทธิพงศ์ ช่วยเกิด    
28 เด็กชาย เสฏฐณัฐ แดงงาม    
29 เด็กชาย หาญณรงค ์ ไกรพันธ์    
30 เด็กชาย อภิรักษ ์ รัตนสภุา    
31 เด็กหญิง เกศราภรณ ์ แก้วประภาค    



32 เด็กหญิง ชฎาธาร ภักด ี    
33 เด็กหญิง ญาณิศา เสือลาย    
34 เด็กหญิง ฐิติณ ี สุขเกษม    
35 เด็กหญิง นริศา เดชาฐาน    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
18 –20 หมายถึง ดีมาก 
15 –17 หมายถึง ดี 
11 –14 หมายถึง ปานกลาง 
 0–10 หมายถึง ปรับปรุง 
บันทึกผลการใช้แบบทดสอบ 

 

ลงช่ือ………………………………….......          

(นางสุกัญญา  บุญมาก)  

ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินผลการทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 

ที ่ ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อน
เรียน 

ทดสอบหลัง
เรียน 

หมายเหตุ 

36 เด็กหญิง นลิน ี แซ่เซ่า    
37 เด็กหญิง น้ าฝน ทองประดับ    
38 เด็กหญิง บัณฑิตา คีรีวงศ ์    
39 เด็กหญิง พรหมพร เชาวลิต    
40 เด็กหญิง ภัทรพิมล แก้วมณ ี    
41 เด็กหญิง ภัครมยั ขุนแก้ว    
42 เด็กหญิง เมย์ญาว ี แก้วรัตน ์    
43 เด็กหญิง รุ้งลาวัลย ์ ทิพย์วงค ์    
44 เด็กหญิง วรินยุภา อินทร์จันทร ์    
45 เด็กหญิง ศุภรัตน ์ ศิริเพชร    
46 เด็กหญิง สุมาล ี ชบวนพล    
47 เด็กหญิง อริสรา พรหมดนตร ี    
48 เด็กหญิง อรนิช ปานมาศ    
49 เด็กหญิง อาภัสรา แซ่ลิ้ม    
50 เด็กหญิง อารยา หนูกลิ้ง    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
18 –20 หมายถึง ดีมาก 
15 –17 หมายถึง ดี 
11 –14 หมายถึง ปานกลาง 
 0–10 หมายถึง ปรับปรุง 
บันทึกผลการใช้แบบทดสอบ 

 

ลงช่ือ………………………………….......          

(นางสุกัญญา  บุญมาก)  

ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

1 เด็กชาย กิตติพล โหราโชต ิ           

2 เด็กชาย กิตติภณ เชื้อเมือพาน           

3 เด็กชาย ไชยวัฒน์ นุ่นรอด           

4 เด็กชาย ณัฏฐ์กรภัทร ไชยรัตน ์           

5 เด็กชาย ณัฐนันท ์ เชื้อนุช           

6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีดุก           

7 เด็กชาย ธนกฤต จันทร์คง           

8 เด็กชาย ธนกฤต สมศิร ิ           

9 เด็กชาย ธนพงษ์ ศรีสว่าง           

10 เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญทิพย์           

11 เด็กชาย ธีรภัทร เพชรอาวุธ           

12 เด็กชาย นักรบ สวัสดผิล           

13 เด็กชาย ปริวัฒน ์ เชิงดี           

14 เด็กชาย ปานเทพ ปานสีนุ่น           

15 เด็กชาย พงศภัค บุญยเดช           

16 เด็กชาย พชรพล มงคลชัย           

17 เด็กชาย ภูริณัฐ ทองแท้           

18 เด็กชาย ยศกร แก้วสามารถ           

19 เด็กชาย วิทวัฒน ์ โคนาบาล           

20 เด็กชาย วีรภัทร อินทรสาร           

21 เด็กชาย ศราวุฒิ มณีโสตร           

22 เด็กชาย อติรุจ สุขศร ี           

23 เด็กชาย อภิชัย เพชรมาตศร ี           

24 เด็กชาย อภิลักษณ ์ ใฝทอง           

25 เด็กชาย อภิวิชญ์ ใฝทอง           

26 เด็กหญิง กนกพร เดชรักษา           

27 เด็กหญิง กรกนก โกติกุล           

28 เด็กหญิง กัญทิชา ชวดชุม           



29 เด็กหญิง ชุติมา รัตนสภุา           

30 เด็กหญิง โชติกา หอมกอ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

ลงช่ือ…………………………………          

(นางสุกัญญา บุญมาก)  

 

ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/1 

    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

31 เด็กหญิง ญาณนิษา ธรรมโชต ิ           

32 เด็กหญิง ฐาปณ ี กลีบแก้ว           

33 เด็กหญิง ฑิชาวรรณ แป้นสุข           

34 เด็กหญิง ณัฏฐพร ชูกรณ ์           

35 เด็กหญิง ณัฐณิชา ย้อยด า           

36 เด็กหญิง ณิชกานต ์ ศรีสังขจร           

37 เด็กหญิง ดวงกมล ต่างส ี           

38 เด็กหญิง ตรีพิสุทธ์ิ ขุนพรมเกสรา           

39 เด็กหญิง ธันยธร แก้วเชิด           

40 เด็กหญิง ธาราวด ี หนูรอด           

41 เด็กหญิง ธิดารัตน ์ กากแก้ว           

42 เด็กหญิง นภัสกร วุฒิศักดิ์           

43 เด็กหญิง นภัสรา ช่วยบ ารุง           

44 เด็กหญิง ภูริษา รัตนญา           

45 เด็กหญิง วรินทร ชุมทอง           

46 เด็กหญิง วาสนา อาแซ           

47 เด็กหญิง ศิริกัลยา แป้นสุข           

48 เด็กหญิง อคัมสิรยิ ์ เพชรเรือนทอง           

49 เด็กหญิง อภิชญา เกสรินทร ์           

50 เด็กหญิง อรอุมา หอมประสิทธ์ิ           

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสุกัญญา  บุญมาก)        

             ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/2 

    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

1 เด็กชาย จารุกิตติ ์ บัวบาน           

2 เด็กชาย ชญานนท ์ แก้วอุดม           

3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปานแก้ว           

4 เด็กชาย ดนุสรณ ์ พลศร           

5 เด็กชาย ธนพล ตัดพุดซา           

6 เด็กชาย ธนวัฒน์ กลิ่นพงค์           

7 เด็กชาย ธีธัช เสือชาวป่า           

8 เด็กชาย พีรวิชญ์ หลักแหลม           

9 เด็กชาย พีรศักดิ ์ โปณะทอง           

10 เด็กชาย พุฒิพงศ์ คงแสง           

11 เด็กชาย ภารุจ ยุทธไชย           

12 เด็กชาย ภูชนก ศรีเจริญ           

13 เด็กชาย ภูริวัฒน ์ รังสุริยะ           

14 เด็กชาย เมธาวุฒ ิ ทุ่งกลาง           

15 เด็กชาย ศิวกร แซ่ตั้ง           

16 เด็กชาย ศุกร์ภชัย ชัยยัง           

17 เด็กชาย สิทธินันท์ โสหรุัตน ์           

18 เด็กชาย อัศม์เดช ทองอนันต์           

19 เด็กหญิง กนกวรรณ เรืองศร ี           

20 เด็กหญิง กานต์ธิดา รัตนบุร ี           

21 เด็กหญิง จันทิมา ทั่วจบ           

22 เด็กหญิง จุฬาลักษณ ์ จันทร์ปน           

23 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รัตนมณ ี           

24 เด็กหญิง ณัฐณิชา สุดถนอม           

25 เด็กหญิง ณัฐนร ี วงค์สวรรค ์           

26 เด็กหญิง ณิชาภัทร สุวรรณ           



27 เด็กหญิง ธันย์ชนก ใจหาร           

28 เด็กหญิง ธัญลักษณ ์ มีบัว           

29 เด็กหญิง ธิดาชนก ศรีปาน           

30 เด็กหญิง นันท์นลิน ช่วยรอด           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสุกัญญา  บุญมาก)        

             ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/2 

    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

31 เด็กหญิง ปาลิตา รัตนบุร ี           

32 เด็กหญิง ปุณณานันท์ ส้มเขียวหวาน           

33 เด็กหญิง พิยาดา ดวงพัตรา           

34 เด็กหญิง มณธิกานต ์ เทพทัศน์           

35 เด็กหญิง รุจิรา ธนาวุฒ ิ           

36 เด็กหญิง ลัลนา ธาราฤด ี           

37 เด็กหญิง วชิรญาณ ์ วุฒิศักดิ์           

38 เด็กหญิง วรดา บุญเมือง           

39 เด็กหญิง วรรณษา เกษรินทร ์           

40 เด็กหญิง วราภรณ ์ จิตรประภัย           

41 เด็กหญิง วันวิสา หนูเกลี้ยง           

42 เด็กหญิง ศกลรัตน ์ ระวังสุข           

43 เด็กหญิง สิริกานดา ล าลรี่วง           

44 เด็กหญิง สิริยากร สืบเสนห่ ์           

45 เด็กหญิง สุกัญญา ด้วนเล็ก           

46 เด็กหญิง อรรญกร ฉิมเพ็ชร           

47 เด็กหญิง อังคณา จันชนะพล           

48 เด็กหญิง อัจฉราภรณ ์ ใจด า           

49 เด็กหญิง จัสมิน อัฟวา           

              

              

              

              

              

              

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสุกัญญา  บุญมาก)        

             ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/3 

    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

1 เด็กชาย กิตติคณุ บุญสิงห ์           

2 เด็กชาย กิตตินันท ์ ขาวชู           

3 เด็กชาย เก่งกาจ ห่อทรัพย์           

4 เด็กชาย เจนณรงค ์ ชูแก้ว           

5 เด็กชาย ชญานนท ์ เพชรรัตนมณุ ี           

6 เด็กชาย ชนพล สุชาติพงศ์           

7 เด็กชาย ณชพล รัตนบุร ี           

8 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พุทธพงศ์           

9 เด็กชาย ดรัณภพ สารารัตน ์           

10 เด็กชาย ทิวากร ราชมณ ี           

11 เด็กชาย ปัญญาพล ขิกข า           

12 เด็กชาย ปิยะพัฒน์ กลมละม้าย           

13 เด็กชาย พงศภัค พัฒนะสิริทรัพย ์           

14 เด็กชาย พัชรพล สุขกลับ           

15 เด็กชาย ภรรคพงษ ์ สการญั           

16 เด็กชาย สมรัก โพธิ์ทอง           

17 เด็กชาย สัณหณัฐ นุ้ยแนบ           

18 เด็กชาย สันชัย มากแก้ว           

19 เด็กชาย หฤทธิ ์ หนูคง           

20 เด็กหญิง กานต์ธิดา ด าเนียร           

21 เด็กหญิง กุลธิดา จริตงาม           

22 เด็กหญิง จุฑามาศ วัฒโน           

23 เด็กหญิง โชติกา จ่าทอง           

24 เด็กหญิง ญาณิศา จันทร์สุวรรณ ์           

25 เด็กหญิง ณัฐชยา ผิวนวล           

26 เด็กหญิง ณัฐวรา รุจิโกไศย           



27 เด็กหญิง ณัทศศิร ์ บุญโญประสิทธ์ิ           

28 เด็กหญิง ธัญลักษณ ์ ไชยรัตน ์           

29 เด็กหญิง ธิดารัตน ์ รัตนคช           

30 เด็กหญิง พรลภสั ด้วงแป้น           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสุกัญญา  บุญมาก)        

             ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/3 

    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

31 เด็กหญิง พัชรพร คงแจ่ม           

32 เด็กหญิง พิมพ์ลภสั ทินวงศ์           

33 เด็กหญิง พิมลพรรณ เทศกาล           

34 เด็กหญิง แพรทิวา ผาสุข           

35 เด็กหญิง ฟ้ารุ้ง คงเมคา           

36 เด็กหญิง ภัชราภา พริกเล็ก           

37 เด็กหญิง ภัทรวด ี หอมหวล           

38 เด็กหญิง ภิญญดา ทองเรือง           

39 เด็กหญิง ภูมิรตัน ์ ศรีสว่าง           

40 เด็กหญิง รักษิตา มาลาวงศ ์           

41 เด็กหญิง รัตนาภรณ ์ ทัตติพงศ ์           

42 เด็กหญิง วยุดา จินดาน ุ           

43 เด็กหญิง ศศิกานต ์ กล่อมสุข           

44 เด็กหญิง ศิริวรรณ กาญจนสุวรรณ           

45 เด็กหญิง สรัญธร นวลใย           

46 เด็กหญิง สายใยรัก เชาวน์ชะตา           

47 เด็กหญิง สิรามล รัตนสภุา           

48 เด็กหญิง สุทธิดา รัตนคช           

49 เด็กหญิง หทัยชนก ขวัญแก้ว           

50 เด็กหญิง อรปรีญา ศิริบัตร           

              

              

              

              

              

              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสุกัญญา  บุญมาก)        

             ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/4 

    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

1 เด็กชาย กลวิทย ์ หอมธนู           

2 เด็กชาย กุลบุตร ภิรมย ์           

3 เด็กชาย ไกรณรงค ์ ชูสุวรรณ           

4 เด็กชาย ชนาธิป วิพลชัย           

5 เด็กชาย ชยุต ภิเภก           

6 เด็กชาย ชวกร สัสด ี           

7 เด็กชาย ชวลิต ถิ่นสูงเนิน           

8 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ลาดไหล           

9 เด็กชาย ณัฐพล พราหมชูบัว           

10 เด็กชาย ณัฐวุฒิ นาคสีทอง           

11 เด็กชาย ตันติวัฒน ์ สังข์ชุม           

12 เด็กชาย ธีรเทพ จันทร์ประกอบ           

13 เด็กชาย นครินทร ์ ชัยยะ           

14 เด็กชาย นิรุช ขุนทอง           

15 เด็กชาย ปฏิภาณ กาญชนโอษฐ์           

16 เด็กชาย ปัญญพรรด ิ ช้างอินทร์           

17 เด็กชาย พิชชากร หมวดเมือง           

18 เด็กชาย ภานุพันธ์ รักษาสัตย ์           

19 เด็กชาย ยุทธจักร สิงหพันธ ์           

20 เด็กชาย รพีพัทน ์ จันทวงศ ์           

21 เด็กชาย รัตภมู ิ วงศ์เมฆ           

22 เด็กชาย วีระศักดิ ์ จีบโจง           

23 เด็กชาย ศิริวัฒน ์ หล้าเก็ม           

24 เด็กชาย อดิศร ปิโย           

25 เด็กชาย อเนชา ปานกลาง           

26 เด็กชาย อรรณพ ทะประสิทธ์ิจิต           

27 เด็กชาย อังกูร จารณะ           

28 เด็กชาย อานนท์ เพชรทอง           



29 เด็กชาย อิทธิเดช คงคาหลวง           

30 เด็กชาย เอกวิทย ์ เนาว์สุวรรณ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสุกัญญา  บุญมาก)        

             ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/4 

    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

31 เด็กหญิง กชภัส ณ พิบูลย ์           

32 เด็กหญิง กุลปริยา เทพสุวรรณ           

33 เด็กหญิง ขนิษฐา มาศเมฆ           

34 เด็กหญิง จุฑามณ ี รัตนพันธ ์           

35 เด็กหญิง จุราวรรณ หนูในน้ า           

31 เด็กหญิง กชภัส ณ พิบูลย ์           

32 เด็กหญิง กุลปริยา เทพสุวรรณ           

33 เด็กหญิง ขนิษฐา มาศเมฆ           

34 เด็กหญิง จุฑามณ ี รัตนพันธ ์           

35 เด็กหญิง จุราวรรณ หนูในน้ า           

31 เด็กหญิง กชภัส ณ พิบูลย ์           

32 เด็กหญิง กุลปริยา เทพสุวรรณ           

33 เด็กหญิง ขนิษฐา มาศเมฆ           

36 เด็กหญิง ชลิตา หวานเหลือ           

37 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ศรีทิพย ์           

38 เด็กหญิง ณัชชาภัทร รัตนบุร ี           

39 เด็กหญิง ณัฐวด ี แก้วล าหัด           

40 เด็กหญิง ธนัญชนก ทองมะล ิ           

41 เด็กหญิง ธัญพร คงศรี           

42 เด็กหญิง นาริสา พรหมโคตร           

43 เด็กหญิง ปภาวรินทร ์ ต่างมงคล           

44 เด็กหญิง ปริมทิชา ทองเกรา           

45 เด็กหญิง มณฑา เกสรินทร ์           

46 เด็กหญิง รัตตญิา รัตนพันธ ์           

47 เด็กหญิง วิมลสริ ิ ปากอ้อม           

48 เด็กหญิง สุทธิดา มีชนะ           

49 เด็กหญิง สุนิษา หนูสม           

50 เด็กชาย วิมุต ิ ขุนฤทธิ์แก้ว           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสุกัญญา  บุญมาก)        

             ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/5 

    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

1 เด็กชาย กฤษดา สุชาติพงศ์           

2 เด็กชาย กิตติพล จอมแพะ           

3 เด็กชาย เกริกเกียรต ิ คงเมือง           

4 เด็กชาย คธาวุธ พลโยธ ี           

5 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แต้มเพชร           

6 เด็กชาย ณัฐภัทร เพชรเรือนทอง           

7 เด็กชาย ณัฐวัฒน ์ พรหมเพศ           

8 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ ณะสุวรรณ           

9 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายทองแท้           

10 เด็กชาย ดัสกร บุญด ารงค ์           

11 เด็กชาย ธนกร วรรณคง           

12 เด็กชาย ธนรักษ์ บุบผากิจ           

13 เด็กชาย ธีรภัทร ์ ภานุรัตน ์           

14 เด็กชาย นนทลักษณ ์ เกรียงเวทย ์           

15 เด็กชาย นันทพงศ์ แก้วช่วย           

16 เด็กชาย ปฏิภาณ ชัยสิทธ์ิ           

17 เด็กชาย พงศธร ศรีแก้ว           

18 เด็กชาย พีระพล เสนาคง           

19 เด็กชาย ภูธเนศ สุขมณ ี           

20 เด็กชาย เมธชนัน หนูคง           

21 เด็กชาย วรเมธ เนื้อเขียว           

22 เด็กชาย วีรภัทร สวนกุล           

23 เด็กชาย วีระพงศ์ พลภักด ี           

24 เด็กชาย ศุภชัย วัฒนพงศ์           

25 เด็กชาย สรยุทธ จันทกุล           

26 เด็กชาย สรยุทธ์ พฤศบุญจันทร ์           

27 เด็กชาย สุทธิพงศ์ ช่วยเกิด           

28 เด็กชาย เสฏฐณัฐ แดงงาม           



29 เด็กชาย หาญณรงค ์ ไกรพันธ์           

30 เด็กชาย อภิรักษ ์ รัตนสภุา           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสุกัญญา  บุญมาก)        

             ครูผู้สอน 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/5 

    ค าชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ชื่อ-สกุล 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการ 

ท างาน 

รวม 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 

31 เด็กหญิง เกศราภรณ ์ แก้วประภาค           

32 เด็กหญิง ชฎาธาร ภักด ี           

33 เด็กหญิง ญาณิศา เสือลาย           

34 เด็กหญิง ฐิติณ ี สุขเกษม           

35 เด็กหญิง นริศา เดชาฐาน           

36 เด็กหญิง นลิน ี แซ่เซ่า           

37 เด็กหญิง น้ าฝน ทองประดับ           

38 เด็กหญิง บัณฑิตา คีรีวงศ ์           

39 เด็กหญิง พรหมพร เชาวลิต           

40 เด็กหญิง ภัทรพิมล แก้วมณ ี           

41 เด็กหญิง ภัครมยั ขุนแก้ว           

42 เด็กหญิง เมย์ญาว ี แก้วรัตน ์           

43 เด็กหญิง รุ้งลาวัลย ์ ทิพย์วงค ์           

44 เด็กหญิง วรินยุภา อินทร์จันทร ์           

45 เด็กหญิง ศุภรัตน ์ ศิริเพชร           

46 เด็กหญิง สุมาล ี ชบวนพล           

47 เด็กหญิง อริสรา พรหมดนตร ี           

48 เด็กหญิง อรนิช ปานมาศ           

49 เด็กหญิง อาภัสรา แซ่ลิ้ม           

50 เด็กหญิง อารยา หนูกลิ้ง           

              

              

              

              

              

 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้งให้    2   คะแนน 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งให้                  1   คะแนน 
 

ลงช่ือ…………………………………          

   (นางสุกัญญา  บุญมาก)        

             ครูผู้สอน 
 



บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

รหัสวิชา.........ส21104...........รายวิชา...สังคมศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม..2..........ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....1.... 
วันที่............................................................................ใชส้อนห้อง.........................เวลา.... .................................... 
วันที่............................................................................ใชส้อนห้อง.........................เวลา.... .................................... 
วันที่............................................................................ใชส้อนห้อง.. .......................เวลา........................................ 
วันที่............................................................................ใชส้อนห้อง.........................เวลา.... .................................... 
วันที่............................................................................ใชส้อนห้อง.........................เวลา.............................. .......... 
สรุปผลการเรียนการสอน 

1.  นักเรียนจ านวน........................คน 
        ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้...............คน คิดเป็นร้อยละ................................... 
        ไม่ผ่านจุดประสงค์............................คน คิดเป็นร้อยละ................................... 
                  ได้แก่.............................................................................. ............................................................... 
      ........................................................................................................................................... 

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

2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ( K)  
......................................................................................................................... ................................................. 

3.  นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. .............................................  

4.  นักเรียนมีเจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. .............................................  

5. ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .............................................  

6. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................... ..................................................................................................... .................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 

             ลงชื่อ........................................................... 
         (นางสุกัญญา  บุญมาก) 

                      คร ู   
 
 
 



ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
 (นางอรัญญา  ธนาวุฒิ) 
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  

ถอดบทเรียนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง  เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอประมาณ 

มีภูมิคุ้มกันนัวที่ดี 
มีเหตุผล 



 

 

ส่ือ/นวตักรรม 

 

 



 

 

ถอดบทเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

แผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริโภค 

 

 

 

 

 

นางสุกัญญา   บุญมาก 

 

 

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 

อ าเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



ใบงานที่ 2 

สรุป เรื่อง แนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นวท  ก รด  เน น ีว ต
ต ม รั    อ 
เ ร  ก   อเ ีย  

 

เ ร  ก   

 

ส ่  วด  อม 

 

สั  ม 

 

วั น รรม 



เฉ ย ใบ  น   
สรุ  เร่ือ   นวท  ก รด  เน น ีว ตต ม รั    อ เ ร  ก   อเ ยี  

 
    ้ี    :  ใหน้กัเรียนสรุปแนวทางการด าเนินชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแผนผงัความคิด (Mind 
Mapping)  หวัขอ้ละ 2 แนวทาง 
 
 นว   ตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนิน

ชีวิตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม 

สังคม 

อนรัุกษ์ต้นน ำ้ 

ปลกู/ฟืน้ฟ ู

ป่ำไม้

อนรัุกษ์อำหำร

ท้องถ่ิน 

พดูภำษำถ่ิน 

จิตอำสำ 
ออมเงิน 

ช่วยเหลอื

ผู้ ด้อยโอกำส 

ท ำบญัชี 

รำยรับ-รำยจำ่ย 

วัฒนธรรม 



ใบงาน  เรื่อง  หลักการบริโภคที่ดี 
 

ข้อ 1  จากใบความรู้เรื่อง   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของผู้เรียนสอดคล้องกับ 
           3 หว่ง 2 เงื่อนไข อย่างไรจงอธิบาย 
 

1.  ความพอประมาณ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
2.  รู้เหตุ รู้ผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................................ ..........................................
......................................................................................... ............................................................................................  
3.  ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………................................................................................................ ................
...................................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................ .... 
4.  เงื่อนไขความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................. .......................................................................................  
5.  เงื่อนไขคุณธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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