
สาระส าคัญ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ    รายวิชาการออกแบบเว็บเพจ ๒   รหัสวิชา ง20243                          

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง การใส่ข้อความในเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เร่ือง การใส่ข้อความในเว็บเพจ   เวลา 2 ชั่วโมง  

สอนโดย  นางสาวกรวรรณ   ชินนาค 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด 
 

    มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม   

   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
คุณลักษณะท่ี 1 ทักษะกระบวนการคิด 

   1.1  มีทักษะจ าแนกเปรียบเทียบ แยกแยะ   
   ง 3.1 ม.2/2   อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.2  มีทักษะกระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา 
   ง 3.1 ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการท างาน 
 

 

 

 

การสร้างข้อความในหน้าเว็บไซด์จะมีลักษณะคล้ายกับการพิมพ์เอกสารในโปรแกรม Microsoft 

Word ซึ่งสามารถพิมพ์ข้อความลงในหน้าเว็บเพจได้ทันที โดยท่ีสามารถปรับแต่งและใส่ลูกเล่นให้กับข้อความ 

ได้ คือการ เปล่ียนรูปแบบข้อความ เปล่ียนสี เปล่ียนขนาดของข้อความจัดต าแหน่งของข้อความให้สวยงาม 

และเป็นระเบียบเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เข้าชมเว็บไซด์ได้   

 

 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

คุณลักษณะของโรงเรียน

สุจริต  
 

  

 

        1. อธิบายการสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจได้  (K) 
        2. สามารถสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บเพจได้  (P) 

      3. มีเจตคติท่ีดีต่อความซื่อสัตย์สุจริต  (A) 
 

 

       1. ความหมายและประเภทของการทุจริต 

       2. เริ่มต้นการใส่ข้อความ 

       3. การตกแต่งข้อความจัดรูปแบบข้อความ 

       4. การเติมสีให้กับข้อความ  

 

 

       1. ซื่อสัตย์สุจริต 

       2. มีวินัย  

       3. ใฝ่เรียนรู้ 

       4. มุ่งมั่นในการท างาน 

       5. มีจิตสาธารณะ 

 

 

       1. กระบวนการคิด 

       2. มีวินัย 

       3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

      4. มีความพอเพียง 

      5. มีจิตสาธารณะ 

 

 

      1. ความสามารถในการคิด 

      2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 



ชิ้นงาน / ภาระงาน (หลักฐานร่องรอยแสดง

ความรู้) 
 

      3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

 

      1. ไฟล์งานปฏิบัติบอกความสุจริตในตนเอง 

      2. ไฟล์งานปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในตนเอง 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นน า  ครูให้นักเรียน กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจรติพร้อมกัน  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนกัถึงความ

สุจริต 

  ครูถามค าถามนักเรียน จากการกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริตในแต่ละหัวข้อนักเรียนมีวิธี

ปฏิบัติอย่างไร ให้นักเรียนช่วยกันคิดและสุ่มนักเรียน 2 – 3 คน น าเสนอความคิด 

 ขั้นสอน   นักเรียนและครูร่วมกนัสนทนาและศึกษาเกี่ยวกับการสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความ

บนเว็บเพจ   นักเรียนเปิดโปรแกรมข้ึนมา โดยคลิกท่ี Start > All Programs >Adobe Master Collection  

CS4 > Adobe Dreamweaver CS5  นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการสร้างข้อความและใส่ลูกเล่นข้อความบนเว็บ

เพจ  จากเอกสารท่ีครูแจกรวมทั้งการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์  นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ีครูแจกให้เพื่อเป็น

แนวทาง จากนั้นท าใบงานท่ี 4.1   เมื่อท าใบงานท่ี 4.1 เสร็จแล้ว จากนั้นครูให้นักเรียนท าการใส่ข้อความลงใน

เว็บเพจ โดยให้นักเรียนท าใบงานท่ี 4.2  ครูสุ่มงานนักเรียนเพื่อน าเสนอหน้าช้ันเรียน  

 ขั้นสรุป  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนการสอนเรื่อง การใส่ข้อความในเว็บเพจ และการ

ป้องกันการทุจริต 
    

 

 สื่อการเรียนรู้ 

  ใบความรู้ เรื่องการใส่ข้อความในเว็บเพจ  

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 1. วิธีการวัดและประเมินผล 

  - ทดสอบก่อนเรียน 

- ใบงานปฏิบัติ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างาน     



 2. เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

  - แบบทดสอบก่อนเรียน 

  - แบบประเมินใบงาน  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 3. เกณฑ์การประเมิน 

  - เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

       คะแนนระหว่าง 9-10 อยู่ในเกณฑ์   ดีมาก 

        คะแนนระหว่าง 7-8   อยู่ในเกณฑ์   ดี 

       คะแนนระหว่าง 5-6   อยู่ในเกณฑ์   พอใช้ 

        คะแนนระหว่าง 3-4   อยู่ในเกณฑ์   ปรับปรุง 

-  เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะตามท่ีก าหนดในแบบฝึกทักษะ  

  -  เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมนักเรียน ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้ 

  

 - จัดท าเว็บเพจเพื่อน าเสนอความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในตนเอง  

 

 

 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

         ลงช่ือ……………………………………………………… 

                   (นายสุติยะ     สธนะโสภณ) 

                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ 

 

 



 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

                ลงช่ือ………………………………………………………  

             (นางศิรินาถ  กะฐินสี) 

                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 อนุมัติ ใช้สอนได้ 

 ไม่อนุมัติ  ควรปรับปรุง 

              

         ลงช่ือ……………………………………………………… 

               (นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

 

ข้อสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

                                                  ลงช่ือ                                   ผู้ประเมิน 
                                               (นางสาวกรวรรณ  ชินนาค) 

                                               ต าแหน่ง ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 4.2  (ใบงานปฏบิัติ) 

เร่ืองการใส่ข้อความในเว็บเพจ 

1. ให้นักเรียนสร้างหน้าเว็บเพจใหม่ในไซต์งานท่ีเคยสร้างไว้ โดยต้ังช่ือไฟล์งานว่า "text.html"  เก็บงานไว้ที่

เดสก์ท็อป  แล้วท าการแทรกข้อความในหัวข้อ “ ใบงานท่ี  4.1” ลงในเว็บเพจ  แล้วให้นักเรียนจัดการ

ข้อความตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

      -ให้มีการก าหนดแบบอักษรตามต้องการพร้อมท้ังใส่สีให้เหมาะสมและสวยงาม 

             - มีการจัดวางข้อความในต าแหน่งต่างๆ อย่างหลากหลาย 

2. เสร็จแล้วบันทึกไฟล์งานส่งครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงานท่ี 4.1 

 

1.  ให้นักเรียนบอกถึงความดีที่นักเรียนได้ปฏิบัติตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความซ่ือสัตย์สุจริต  (Honesty and Integrity)  

ที่ข้าพเจ้ายึดถือปฏิบัติ 

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

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

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

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

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

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

 

การมีจิตสาธารณะ (Greater Good) ท่ี

ข้าพเจ้ายึดถือปฏิบัติ 

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

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

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

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

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

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

 

ความเป็นธรรมทางสังคม  (Fairness and 

Justice)  ที่ข้าพเจ้ายึดถือปฏิบัติ 

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

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

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

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

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

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

 

กระท าอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and 

Accountability)  ที่ข้าพเจ้ายึดถือปฏิบัติ 

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

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

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

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

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

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

 

เป็นอยู่อย่างพอเพียง   ที่ข้าพเจ้ายึดถือปฏิบัติ 

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

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

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

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

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

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

 

การป้องกันการทุจริต   ที่ข้าพเจ้ายึดถือปฏบิัติ 

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

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

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

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

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

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

 



บทความวิธีปฏิบัติตนให้เปน็คนซ่ือสัตย์สุจริต 

เมื่อเช้านี้ได้เขียนเรื่อง...ความซื่อสัตย์สุจริต  

โดยเชิญชวน..มาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตกันนะ   

พร้อมเสนอค านิยามค าศัพท์  จากค่ายต่างๆ  มาให้มิตรรักได้พิจารณาตนเองว่า.....มี หรือ ปฏิบัติตน

เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตกันหรือไม่.... 

สรุปได้ว่า.....ผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต  ย่อมเป็นท่ีเช่ือถือของคนท่ัวไปและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้  ใครๆก็อยากคบด้วย  ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด  ก็จะมีความองอาจ  กล้าพูด กล้าท าอย่างเปิดเผย.......... 

ส าหรับบันทึกนี้  จะกล่าวถึง.....วิธีปฏิบัติตนใหเ้ป็นคนซ่ือสัตย์สุจริต  ง่ายๆ คือ 

1.  ต้ังปณิธานไว้ในใจว่า  จะเป็นผู้มีความจริงใจ  พูดจริง ท าจริง ท าตามท่ีตนต้ังปณิธานไว้ 

2.  เมื่อรับปากใครแล้ว  ต้องปฏิบัติตาม  ท่ีได้ให้วาจาไว้  ถ้ามีเหตุท่ีท าให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามได้  

จะต้องช้ีแจงและแสดงเหตุผลให้แจ่มชัด 

3.  พูดความจริงเสมอ  เมื่อท าผิดก็ต้องยอมรับผิดอย่างกล้าหาญ  ต้องไม่โยนความผิดของตนให้คนอื่น  

หรือ ปัดความรับผิดชอบ 

4.  รับผิดชอบในหน้าท่ีของตน 

5.  ไม่โลภ  ไม่อยากได้ของคนอื่น 

 

ส าหรับเรื่องเล่าในวันนี้.....ที่เกี่ยวกับ  พูดความจริงเสมอ....พูด สิบที  พูดสิบปี  ก็ไม่มีวันเปล่ียนแปลง

เรื่องท่ีพูด...เพราะท่านได้พูดความจริง  หรือ เรียกว่า.....ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย  

ส่วนเรื่อง.....เมื่อท าผิดแล้วต้องยอมรับผิด....ครูสุภาพสตรีท่านหนึ่ง  เขียนข้อความในอินเตอร์เน็ต  

เพื่อแสดงความคิดเห็น  ถึงโรงเรียน  ผู้บริหาร  และครูในโรงเรียนของเธอ  ตลอดจน  การบริหารงานของฝ่าย

บริหาร... 



เมื่อครูในโรงเรียนอ่านพบ...ได้น ามารายงานท่านผู้บริหาร...เกิดการไต่สวน  ต้ังศาลเต้ียข้ึนในโรงเรียน  

โดยเรียกคณะครูกรรมการฝ่ายบริหาร  อันได้แก่...หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ช่วยกันพิจารณา  เอาโทษ...กับครู

สุภาพสตรีท่านนั้น  

ซึ่งเธอก็สารภาพว่า  ได้เขียนจริง  ทุกเรื่องท่ีเขียน  ได้เขียนจริง...การลงโทษ  ของท่านผู้บริหาร ก็คือ  

ได้เชิญเจ้าหน้าท่ีนิติกรมาว่ากล่าวตักเตือน...พร้อมพูดจาด่าทอ..กระแทกแดกดันเธอ เกือบทุกครั้งท่ีมีการ

ประชุม  เพียงเพื่อหวังให้ ครูในโรงเรียน...ด่า  ประจาน และเลิกคบเธอ... 

เวลาผ่านไป  จึงพบว่า...ส่ิงท่ีครูสุภาพสตรีท่านนี้  ท่ีได้เขียนในบทความออนไลน์นั้น....เป็นความจริง  

ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย  

เธอไม่สนใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น...ถึงแม้ว่า..ในระยะนัน้  ท่านผู้บริหารจะด่าทอ หยามเกียรติเธอ

ต่างๆนานาในท่ีประชุมก็ตาม.....เพราะเธอกล้ารับผิดในส่ิงท่ีเธอกระท า...อย่างกล้าหาญ  

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์..... https://www.gotoknow.org/posts/221802  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้ เก่ียวกับคุณลักษณะ 5 ประการ 

 

1. ความซ่ือสัตย์สุจริต  (Honesty and Integrity) 

ความหมาย 

ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรง และมีเจตนาท่ี

บริสุทธิ์ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 

การน าไปใช ้

พูดความจริง  ไม่ลักขโมย   ท าตัวเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ท าตามสัญญา   ตรงไปตรงมา  กล้าเปิดเผยความจริง 

รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม 

แนวคิด 

การด าเนินชีวิตในสังคมนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องท่ีส าคัญและจ าเป็น ไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 

ดังนั้น การท่ีเราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

อย่างถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง 

2. การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)  

ความหมาย 

การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม มีความตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความ

รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมท่ีจะเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 



การน าไปใช ้

ร่วมดูแลสังคม  รับผิดชอบส่วนรวม  เสียสละเพื่อส่วนรวม  เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้ าใจ  ไม่เห็นแก่ตัว 

แนวคิด 

การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้ง

การท่ีสมาชิกในสังคมคิดและท าเพื่อส่วนรวม รู้จักการให้เพื่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่  และ

พร้อมท่ีจะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม  (Fairness and Justice) 

ความหมาย 

ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และอย่างมีเหตุผล โดยไม่

เลือกปฏิบัติต่อ เพศ เช้ือชาติ ชนช้ัน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

การน าไปใช ้

นึกถึงใจเขาใจเรา   ไม่เอาเปรียบผู้อื่น   รับฟังผู้อื่น   เคารพให้เกียรติ์ผู้อื่น   กตัญูญูอย่างมีเหตุผล 

ค านึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด 

แนวคิด 

ทุกคนควรได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเช้ือชาติ ศาสนา ภูมิ

ก าเนิด ฐานะ หรือการศึกษา รวมทั้งต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย ดังนั้นการให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ของผู้อื่น การไม่เอาเปรียบผู้อื่น และการเข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตนเองจะช่วยให้รักษาความเป็น

ธรรมในสังคมได้มากขึ้น 

4.  กระท าอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) 

ความหมาย 

การกระท าอย่างรับผิดชอบ คือ  การมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าท่ีของตัวเองและปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด 

เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ หากมีการกระท าผิดก็พร้อมท่ีจะยอมรับและ

แก้ไขในส่ิงท่ีผิด 



การน าไปใช ้

ท าหน้าท่ีของตัวเองให้ดีท่ีสุด   มีระเบียบวินัย  เคารพกติกา  รับผิดชอบในส่ิงท่ีท า กล้ายอมรับผิดและรับการ

ลงโทษ   รู้จักส านึกผิดและขอโทษ แก้ไขในส่ิงผิด   กล้าท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 

แนวคิด 

ในทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลท่ีแตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าท่ีต่างๆท่ีเหมือนกันบ้าง

และต่างกันบ้าง ต้ังแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของท่ีท างาน และสมาชิกของ

สังคม ดังนั้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น และพร้อมยอมรับในการกระท า

ของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าท่ีของตนเองและบุคคล

ต่างๆ  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมท่ีจะให้มีการตรวจสอบได้ มีความเคารพต่อ

กฎเกณฑ์กติกาอย่างมีวินัย 

5.  เป็นอยู่อย่างพอเพียง 

ความหมาย 

เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมภโลภมาก รู้จักยับยั้ง

ช่ังใจ และต้องไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนท้ังตัวเองและผู้อื่น 

การน าไปใช ้

รู้จักความเพียงพอ ความพอดี    มีความอดทนอดกล้ัน   รู้จักบังคับตัวเอง   ไม่กลัวความยากล าบาก 

ไม่ท าอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง   มีสติและเหตุผล 

แนวคิด 

การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถือว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี ท่ีควรถือปฏิบัติ การรู้จักความ

พอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต  การรู้สึกพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู่ การรู้ประหยัดและรู้คุณค่าส่ิงของเป็นเรื่อง

ส าคัญในการสร้างนิสัยท่ีเป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ท าให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ ไม่เอา

เปรียบผู้อื่นและสังคมในภาพรวมด้วย 

 

 

 



แบบสังเกตความสนใจและความต้ังใจในการท ากจิกรรมของนักเรียน 

ช่ือนกัเรียน......................................................................ชั้น.......................... 

กิจกรรม.............................................................................วนัที่........................................ 

รายการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. เร่ิมตน้งานที่ไดรั้บมอบหมายทนัท ี   

2. ท  างานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ก  าหนด   

3. ขอค าแนะน าจากครูหรือเพือ่เม่ือไม่เขา้ใจ   

4. ท  ากิจกรรมดว้ยความสนุกสนานและเตม็ใจ   

5. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ   

6. ช่วยเหลือแนะน าเพือ่นในการท ากิจกรรมตามสมควร   

7. สนใจศึกษาหาความรู้เพิม่เติมดว้ยตนเอง   

รวมคะแนน   
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