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ที่มา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาระการดารงชีวิตและครอบครัว ได้กาหนด มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการทางาน
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มี
จิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัวกาหนดตัวชี้วัด
ที่ 6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน และ ตัวชี้วัดที่ 7 ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางาน
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงกล่าวได้ว่าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สารการดารงชีวิตและครอบครัวไม่เพียงแต่มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ทางาน และทักษะการทางานแต่ยังมุ่งเน้นคุณธรรมและนิสัยในการทางานที่ดีของผู้เรียนอีกด้วย
ในปีการศึกษา 2557 - 2558 ที่ผ่านมา การจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
(ง31101) สาระการดารงชีวิตและครอบครัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีได้
จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนจัดทาชิ้นงานในงานเพื่อการดารงชีวิตในงานเกษตร-งานปลูกพืช
สวนครัว งานบ้าน-งานแปรรูปสับปะรด งานประดิษฐ์-งานทาถังเอนกประสงค์ งานธุรกิจ-งานจาหน่าย
สินค้า และงานช่าง-งานทาเก้าอี้ไม้ 4 ขา ซึ่งนอกจากประเมินตัวชี้วัดทักษะการทางานแล้วมี การ
ประเมินตัวชี้วัดคุณธรรมและนิสัยในการทางานซึ่งประเมิน ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามทักษะการ
ทางานร่วมกันเกี่ยวกับการทางานของเพื่อนนักเรียนที่ทางานในกลุ่มเดียวกัน พบว่า พฤติกรรมการ
ทางานของนักเรียนยังต้องแก้ไข ปรับปรุงในหลายเรื่อง ได้แก่ การไม่ซื่อสัตย์ในการทางาน เช่น เอา
ชิ้นงานของผู้อื่นมาส่งแล้วอ้างว่าเป็นงานของตน การไม่ตรงต่อเวลาในการทางานเช่นมาทางานไม่ตรง
เวลานัดหมายหรือไม่มาทางานตามนัดหมาย การไม่ประณีตในการทางาน เช่น ทาถังเอนกประสงค์ไม่
เรี ย บร้ อ ย ไม่ ส ะอาด การไม่ ช่ ว ยเหลื อ กั น ในการท างานโดยปล่ อ ยให้ เ พื่ อ นในกลุ่ ม เพี ย งบางคน
รับผิดชอบการทางาน การไม่ประหยัดในการทางานเช่นเมื่อทางานแล้วมีวัสดุเหลืออีกจานวนมากมาย
หรือ ใช้วัสดุเกินความจาเป็น การทางานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดหรือตกลงกัน และอื่น ๆ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือทางานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด ฉะนั้น จึง
จาเป็นที่จะต้องหาแนวทางพัฒนานักเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการดารงชีวิตและ
ครอบครัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคุณธรรมและนิสัยในการทางานที่ดีขึ้นตามที่ตัวชี้วัดทีก่ าหนด
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หลักการและแนวคิด
แนวทางพัฒ นานั กเรี ย น รายวิช าการงานอาชี พและเทคโนโลยี สาระการดารงชี วิต และ
ครอบครัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคุณธรรมและนิสัยในการทางานที่ดี โดยศึกษาหลักการ และ
แนวคิดพื้นฐาน ดังนี้
1. เนื้อหา นามาจากอภิธานศัพท์ ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว ได้กาหนดคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และลักษณะ
นิ สั ย ในการท างาน ว่ า ประกอบด้ ว ย ความซื่ อ สั ต ย์ เสี ย สละ ยุ ติ ธ รรม ประหยั ด ขยั น อดทน
รั บ ผิ ด ชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ปลอดภั ย คุ้ ม ค่ า ยั่ ง ยื น สะอาด ประณี ต มี เ หตุ ผ ล มี ม ารยาท
ช่วยเหลือตนเอง ทางานบรรลุเป้าหมาย ทางานถูกวิธี ทางานเป็นขั้นตอนทางานเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
2. ทฤษฎีพัฒนาทางจริยธรรม
2.1 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสาหรับคนไทย ของ ศ. ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
(2538) ที่ ก ล่ า วถึง พฤติก รรมความเป็น คนดี คนเก่ง คนขยั น มาจากผู้ ที่ มีสุ ขภาพจิ ตที่ แข็ง แรง มี
สติปั ญญาเฉลี ย วฉลาด อัน จะน าไปสู่ การมีทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม, เหตุผ ลเชิงจริยธรรม,
ลักษณะมุ่งอนาคต, ความเชื่ออานาจในตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งประเด็นเหลี้ จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมความเป็นคนดีและคนเก่งพร้อมที่จะทางานต่อไปได้
2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบอร์ก (Kohlberg) (1964 : 383432) ที่แบ่งระดับจริยธรรม ได้ 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับก่อนมีจริยธรรมหรือระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม
2) ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม และ 3) ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณหรือ
ระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม ซึ่งทั้ง 3 ระดับขึ้นอยู่กับอายุของคนผู้นั้นประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในช่วงอายุ 15-16 ปี ก็อยู่ในช่วงระดับ 2 ที่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคมเพราะกลัว
จะไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
3.
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การพั ฒ นาด้ า นจิ ต พิ สั ย ของบลู ม
(Instructional Model Based on Bloom’s Affective Domain) ได้แบ่งขั้นการเรียนรู้ไว้ 5 ขั้น
ประกอบด้วย
3.1 ขั้นการรับรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้รับรู้ค่านิยมที่ต้องการจะปลูกฝังในตัวผู้เรียน
3.2 ขั้นการตอบสนอง เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้รับรู้และเกิดความสนใจในค่านิยมนั้น
แล้วมีโอกาสได้ตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
3.3 ขั้นการเห็นคุณค่า เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับค่านิยมนั้ น
แล้วเกิดเห็นคุณค่าของค่านิยมนั้น ทาให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อค่านิยมนั้น
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3.4 ขั้นการจัดระบบ เป็นขั้นที่ผู้เรียนรับค่านิยมที่ตนเห็นคุณค่านั้นเข้ามาอยู่ใน
ระบบค่านิยมของตน และ
3.5 ขั้นการสร้างลักษณะนิสัย เป็นขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมที่รับมาอย่าง
สม่าเสมอและทาจนกระทั่งเป็นนิสัย
4. ชุดฝึกอบรม เป็นเอกสารที่ได้จัดระบบหรือทรัพยากรการฝึกอบรมโดยรวบรวมสื่อ
เครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ที่ จ าเป็ น ในการฝึ ก อบรม และทดสอบประสิ ท ธิภ าพแล้ ว เพื่อ ให้ ผู้ รั บการ
ฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ใกล้เคียงตามเนื้อหาสาระทีละน้อย (นิพนธ์ ศุขปรีดี
: 2537) และเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะหรือความ
ชานาญ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรอันจะนาไปสู่การ
เปลี่ ย นแปลงพฤติกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางานให้ สู งขึ้นและทาให้ บุคลากรมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น (นิรันดร์ จุลทรัพย์ : 2542)
ผู้ ศึก ษาจึ ง คิด ว่า แนวทางที่ จะพัฒ นาคุณ ธรรมและนิสั ยในการท างานของนั กเรีย น
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม. 4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สามารถที่ดาเนินการโดย
ใช้ชุดฝึกอบรมเป็นสื่อในการฝึกอบรม น่าจะทาให้พฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการทางานที่ดีแก่
นักเรียนได้ แบ่งเนื้อหาในการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 คุณธรรมในการทางาน หน่วย
ที่ 2 นิสัยในการทางาน และแผนพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการทางาน และโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม (Instructional Model Based on
Bloom’s Affective Domain)

วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม
1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและนิสัยในการทางานของนักเรียน
1.2 เพื่อสร้างความตระหนักต่อคุณธรรมและนิสัยในการทางานของนักเรียน
1.3 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการทางานของนักเรียน

องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม
ชุดฝึกอบรมคุณธรรมและนิสัยในการทางานของนักเรียน ที่สร้างขึ้นมีองค์ประกอบที่สาคัญ มี
ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ส่ ว นน า ประกอบด้ ว ย ที่ ม าและความส าคั ญ หลั ก การและแนวคิ ด
วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม โครงการการฝึกอบรม แผนฝึกอบรมและการประเมินผลชุดฝึกอบรม
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ส่วนที่ 2 คู่มือครูผู้จัดการฝึกอบรม ประกอบด้วย ชุดฝึกอบรมหน่วยที่ 1คุณธรรมใน
การทางาน ชุดฝึกอบรมหน่วยที่ 2 นิสัยในการทางาน และแผนพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยใน
การทางาน
ส่วนที่ 3 คู่มือนักเรียนผู้รับการฝึกอบรม ประกอบด้วย คาชี้แจงการฝึกอบรม โครงสร้าง
แผนฝึกอบรม เอกสารประกอบการฝึกอบรมหน่วยที่ 1 คุณธรรมในการทางาน เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมหน่วยที่ 2 นิสัยในการทางาน และ แผนพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการทางาน
ส่วนที่ 4 การประเมินผลชุดฝึ กอบรม ประกอบด้วย การประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ 1.
ด้านที่ป ระสิ ทธิภ าพของชุด ฝึ กอบรม 2. ด้านความรู้ ความเข้า ใจ 3. ด้า นความตระหนั ก 4. ด้า น
พฤติกรรม และ 4. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกอบรม
โครงร่างชุดฝึกอบรมคุณธรรมและนิสัยในการทางานของนักเรียน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (ง31101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดฝึกอบรมคุณธรรมและนิสัยในการทางานของนักเรียน
ส่วนที่ 1 ส่วนนา ประกอบด้วย
ที่ ม า แนวคิ ด และหลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องชุ ด ฝึ ก อบรม โครงการฝึ ก อบรม และ
การประเมินผลชุดฝึกอบรม
ส่วนที่ 2 คู่มือครูผู้จัดการฝึกอบรม ประกอบด้วย
ชุดฝึกอบรมหน่วยที่ 1 คุณธรรมในการทางาน ชุดฝึกอบรมหน่วยที่ 2 นิสัยในการทางาน และ
แผนพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการทางาน
ส่วนที่ 3 คู่มือนักเรียนผู้เข้าฝึกอบรม ประกอบด้วย
คาชี้แจงการฝึกอบรม โครงสร้างแผนฝึกอบรม เอกสารประกอบการฝึกอบรม หน่วย ที่ 1
คุณธรรมในการทางาน เอกสารประกอบการฝึกอบรมหน่วยที่ 2 นิสัยในการทางาน และ แผนพัฒนา
พฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการทางาน
ส่วนที่ 4 การประเมินผลชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย
การประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านทีป่ ระสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 2. ด้านความรู้ความเข้าใจ
3. ด้านความตระหนัก 4. ด้านพฤติกรรม และ 4. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกอบรม
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ในส่วนที่ 2 คู่มือครูผู้จัดการฝึกอบรม ชุดฝึกอบรมของทั้ง 2 หน่วย จะประกอบด้วยส่วน
สาคัญ ดังนี้
1. คาชี้แจงการใช้ชุดฝึกอบรม ได้แก่
1.1 วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก
และพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม หรือ นิสัยในการทางานของนักเรียน
1.2 ระยะเวลาในการฝึกอบรม จานวน 10 ชั่วโมง
1.3 แผนฝึกอบรม จานวน 5 เรื่อง
1.4 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกแผนฝึกอบรมใช้รูปแบบการพัฒนา
ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ของ บลูมใน ขั้นที่ 1 รับรู้ ขั้นที่ 2 ตอบสนอง ขั้นที่ 3 เห็นคุณค่า
และ ขั้นที่ 4 จัดระบบ ส่วนขั้นที่ 5 สร้างลักษณะนิสัย จะจัดให้นักเรียนนาคุณธรรมและนิสัยในการ
ทางานที่ได้อบรมมาไปใช้พัฒนาในการทางานแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 งานประดิษฐ์ หรืองานใดก็ได้
ที่ให้โอกาสนักเรียนลงมือปฏิบัติงานจนเกิด ชิ้นงาน จานวน 1 ชิ้น จานวน 4 ชั่วโมง (ใช้เวลาเรียน
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง) ระยะเวลาทางาน 1 เดือน
1.5 สื่ อประกอบการฝึ กอบรมของทุกแผนฝึกอบรม ประกอบด้ว ย เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม สื่อpower point ใบงาน และใบแนวทางพัฒนาคุณธรรมในการทางาน
1.6 การประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรม แบ่งเป็น
1.6.1 ประเมิ น ก่ อ นฝึ ก อบรม เป็น การประเมิน ความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ ว ย
แบบทดสอบ ประเมินความตระหนัก ด้ว ยแบบสอบถาม และประเมินพฤติกรรมด้ว ยแบบประเมิน
พฤติกรรมการทางาน
1.6.2 ประเมินระหว่างฝึกอบรม เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ ด้วย
แบบทดสอบ จานวน 5 เรื่อง (ตามแผนฝึกอบรม)
1.6.3 ประเมินหลังฝึกอบรม แบบประเมินเหมือนก่อนฝึกอบรมและใช้แบบ
ประเมินชุดเดียวกัน
2. แผนฝึกอบรม จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
2.1 แผนฝึกอบรมหน่วยที่ 1 คุณธรรมในการทางาน จานวน 5 แผน ได้แก่ แผนที่
1 เรื่องการซื่อสัตย์ในการทางาน แผนที่ 2 เรื่องการเสียสละในการทางาน แผนที่ ที่ 3 เรื่องการตรงต่อ
เวลาในการทางาน แผนที่ 4 เรื่องการช่วยเหลือกันในการทางาน และ แผนที่ 5 เรื่องการรับผิดชอบใน
การทางาน
2.2 แผนฝึกอบรมหน่วยที่ 2 นิสัยในการทางาน จานวน 5 แผน ได้แก่ แผนเรื่อง
ที่ 1 การประหยัดในการทางาน แผนที่ 2 เรื่องการขยันในการทางาน แผนที่ 3 เรื่องการทางานเป็น
ขั้นตอน แผนที่ 4 เรื่องการทางานประณีต และ แผนที่ 5 เรื่องการทางานบรรลุเป้าหมาย
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สาหรับรายละเอียดในแผนฝึกอบรม แต่ละเรื่องใช้เวลาฝึกอบรม แผนละ 1.30 ชั่วโมง ดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)
ครูผู้จัดอบรมพูดเกริ่นนาเกี่ยวกับเหตุ หรือ ที่มาที่คนเราต้องมีคุณธรรม หรือ นิสัยในการ
ทางานที่ดีในเรื่องนั้น ๆ
2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ (50 นาที)
ขั้นที่ 1 รับรู้ในเรื่องคุณธรรม หรือ นิสัยในการทางาน
1.1 ครูผู้จัดอบรมพูดคุยเกี่ยวกับความสาคัญหรือประโยชน์ของคุณธรรมหรือนิสัยใน
การทางาน
1.2 นักเรียนผู้เข้าอบรมศึกษาเอกสารประกอบการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
พฤติกรรมคุณธรรม หรือ นิสัยในการทางานในเรื่องที่อบรม
1.3 ครูผู้จัดอบรมบรรยาย ด้วยสื่อ power point
ขั้นที่ 2 ตอบสนองต่อเรื่องคุณธรรม หรือ นิสัยในการทางาน
2.1 ครูผู้อบรมยกตัวอย่าง บุคคลตัวอย่างที่ทางานแล้วมีคุณธรรม หรือนิสัยในการ
ทางาน
2.2 นักเรียนที่เข้าอบรมแสดงความเห็นต่อการทางานของบุคคลตัวอย่างใน ข้อ 2.1
ขั้นที่ 3 เห็นคุณค่าในเรื่องคุณธรรม หรือ นิสัยในการทางาน
นักเรียนผู้เข้าอบรมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับ กลุ่มเพื่อนต่อประโยชน์หรือผลที่
เกิดขึ้นจากการมีคุณธรรม หรือนิสัยในการทางาน
ขั้นที่ 4 จัดระบบในเรื่องคุณธรรม หรือ นิสัยในการทางาน
นั ก เรี ย นผู้ เข้ า อบรมวาง “แนวการพั ฒ นาพฤติ ก รรมคุณ ธรรม หรือ นิ สั ย ในการ
ทางาน” ของตนเอง จานวน 2 ข้อ
3. ขั้นสรุป (30 นาที)
3.1 นักเรียนผู้ร่วมกันทา ใบงานเรื่องคุณธรรม หรือ นิสัยในการทางาน แล้วตัวแทนกลุ่ม
ออกนาเสนอหน้าห้อง
3.2 นักเรียนผู้ร่วมกันทาแบบทดสอบเรื่องคุณธรรม หรือ นิสัยในการทางาน จานวน
5 ข้อ
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3. แผนพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการทางาน (แผนการจัดการเรียนรู้ – การ
ทางานประดิษฐ์ หรืองานอื่นที่มอบหมายให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจนเกิดชิ้นงาน เวลา 4 ชั่วโมง
จุดประสงค์
พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการทางานของนักเรียน
รูปแบบการเรียน
ใช้ชุดทักษะการทางานร่วมกันด้วยกระบวนการ PDES ประกอบด้วย ใบงานที่ 1 (P)
ใบงานที่ 2 (D) ใบงานที่ 3 (E) และ ใบงานที่ 4 (S)
กิจกรรมก่อนเรียน
1. นักเรียนที่ผ่านการอบรมคุณธรรมและนิสัยในการทางานมาแล้ว มีประกาศความตั้งใจ
จริงที่จะปรับพฤติกรรมการทางานของตนเองให้ดีขึ้นตามที่ได้อบรมมา
2. นักเรียนจัดกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน (นักเรียนที่ผ่านการอบรมคุณธรรมและนิสัยในการ
ทางานให้รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน)
3. กลุ่มนักเรียนร่วมกันพิจารณาพฤติกรรม “คุณธรรมและนิสัยในการทางาน..ของตนเอง”
ที่ทาให้งานประดิษฐ์ (หรืองานอื่น) สาเร็จอย่างมีคุณภาพ จานวน 3 ข้อ โดยให้คามั่นสัญญากับ
กลุ่ม ว่าจะมีพฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยทีด่ ีงามของตนเองมีอย่างไรบ้าง
กิจกรรมในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน เป็นระยะเวลา 1 เดือน
ขั้นเรียนรู้
1. นักเรียนพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการทางาน ในขั้นที่ 1 วางแผน
งาน (Plan : P) ดังนี้
1.1 ร่ ว มวางแผนการท างานทางาน...ตรงตามเวลาที่ก ลุ่ มนั ดหมาย ร่ว ม
รับผิดชอบงานย่อยในการทางาน... และร่วมจัดทาใบงานที่ 1 ข้อที่ 1
1.2 มุ่งมั่น ตั้งใจ ช่วยเหลือกันในการแสวงหาความรู้ในการทางานทางาน... โดย
ศึกษาจากใบความรู้ที่ได้รับจากครูผู้สอน แล้ว เขียนสรุปวิธีการทางานตามลาดับขั้นตอนใน ใบ
งานที่ 1 ข้อที่ 2
2. นักเรี ยนพัฒนาพฤติกรรมคุณ ธรรมและนิสัยในการทางาน ในขั้น ที่ 2 ลงมือ
ปฏิบัติงาน (Do : D) ดังนี้
2.1 มีความซื่อสัตย์โดยการทางานด้วยความรู้ความสามารถของคนภายในกลุ่มเอง
2.2 ร่วมเสียสละเวลา กาลังทรัพย์ กาลังความรู้ความสามารถในการทางาน
2.3 มาทางานตรงตามเวลาที่นัดหมายทุกครั้ง
2.4 ทางาน...ตามลาดับขั้นตอนตามใบความรู้ที่กาหนด

8

2.5 ช่วยเหลือกันกับเพื่อนในกลุ่มในการทางาน
2.5 ประหยัดวัสดุ อุปกรณ์ในการทางานเท่าที่จาเป็น
2.6 ประณีตในการทางานทุกขั้นตอน
2.7 รับผิดชอบในการทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.8 เพียรพยายาม ที่จะทาให้งานประสบความสาเร็จ ให้จงได้
2.9 มุ่งมั่น ขยัน ในการทางานเพื่อให้งานสาเร็จ
2.10 ร่วมทางาน...จนกระทั่งงานสาเร็จตามกาหนด
2.11ร่วมกันจัดทาใบงานที่ 2 โดยนาภาพที่ทางาน... ปะติดตามลาดับเป็นหลักฐาน
และ นาเสนอปัญหาในการทางาน จานวน 2 ข้อ
3. นั ก เรี ย นพั ฒ นาพฤติ ก รรมคุ ณ ธรรมและนิ สั ย ในการท างาน ในขั้ น ที่ 3
ประเมินผลงาน (Evaluate : E) ดังนี้
3.1 ร่วมประเมินและแก้ไขปรับปรุงผลการทางานทางาน...ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
โดยนักเรียนร่วมกันจัดทาใบงานที่ 3
3.2 นักเรียนในกลุ่ม เปิดใจพูดคุยเรื่อง พฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการ
ทางานของเพื่อนในกลุ่ม ว่า ใครมีข้อดี และ ข้อด้อยอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้นาไปปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น
4. นักเรียนพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการทางาน ในขั้นที่ 4 สรุปผลงาน
(Summarize : S)
ร่ว มกันสรุ ปผลการทางาน และให้ ข้อเสนอแนะในการทางานครั้งต่อไป โดย
จัดทาใบงานที่ 4
ขั้นสรุป
นักเรี ยนในกลุ่ ม ร่ วมกันอภิปราย พฤติกรรมคุณธรรมและนิสั ยในการทางานที่
โดดเด่น และ พฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการทางานที่ต้องปรับปรุงของเพื่อนในกลุ่ม

การวัดและประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรม
การประเมิน ผลการใช้ชุดฝึ กอบรมคุณธรรมและนิสั ยในการทางานของนักเรียน รายวิช า
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (ง31101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ ธานี
ดาเนินการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุดฝึกอบรม ใน 5 ประเด็น
1. ประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมคุณธรรมและนิสัยในการทางานของนักเรียน
2. ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและนิสัยในการทางานของนักเรียน
3. ประเมินความตระหนักต่อคุณธรรมและนิสัยในการทางานของนักเรียน
4. ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมและนิสัยในการทางานของนักเรียน
5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดฝึกอบรม
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ขั้นตอนการวัดและประเมินผล
การใช้ชุดฝึกอบรมคุณธรรมและนิสัยในการทางานของนักเรียน
รายการกิจกรรม

คะแนน

1. ก่อนจัดการอบรม 1 วัน ทาการประเมินก่อนใช้ชุดฝึกอบรม
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แบบเลือกตอบ)
จานวน 30 ข้อ
ประเมินความตระหนัก ด้วยแบบสอบถามความตระหนักต่อคุณธรรม และ นิสยั ในการทางาน
จานวน 40 ข้อ ใน 5 ระดับความเห็น ได้แก่ 1) เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2) เห็นด้วย 3) ไม่แน่ใจ 4)
ไม่เห็นด้วย และ 5) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ประเมินพฤติกรรมการทางาน ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม และ นิสัยในการทางาน
จานวน 40 ข้อ ใน 3 ระดับการปฏิบัติ ได้แก่ 1) ไม่เคยปฏิบัติ 2) ปฏิบัติบางครั้ง 3) ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง

30 คะแนน
40 คะแนน
60 คะแนน

2 ระหว่างดาเนินการจัดฝึกอบรม จานวน 3 วัน
2.1 จัดฝึกอบรมด้วยแผนฝึกอบรมหน่วยที่ 1 คุณธรรมในการทางาน
ประเมินก่อนเรียน
15 คะแนน
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ ด้วยแบบทดสอบชุดที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม ในการทางานของนักเรียน จานวน 15 ข้อ
ระหว่างจัดฝึกอบรมด้วยแผนฝึกอบรมหน่วยที่ 1
25 คะแนน
หลังฝึกอบรมในแต่ละเรื่อง (5 เรื่อง) ทาแบบทดสอบจานวน 5 ข้อ ข้อละ 1
คะแนน รวม 5 คะแนน รวมคะแนนของแผนฝึกอบรมหน่วยที่ 1
ประเมินหลังเรียน
15 คะแนน
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ ด้วยแบบทดสอบชุดที่ 1 เป็นชุดเดียวกับประเมินก่อน
เรียน

2.2 จัดฝึกอบรมด้วยแผนฝึกอบรมหน่วยที่ 2 นิสัยในการทางาน
ประเมินก่อนเรียน
ประเมินความรู้ความเข้าใจ ด้วยแบบทดสอบชุดที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นิสัยในการทางานของนักเรียน จานวน 15 ข้อ
ระหว่างจัดฝึกอบรมด้วยแผนฝึกอบรมหน่วยที่ 2
หลังฝึกอบรมในแต่ละเรื่อง (5 เรื่อง) ทาแบบทดสอบจานวน 5 ข้อ ข้อละ 1
คะแนน รวม 5 คะแนน รวมคะแนนของแผนฝึกอบรมหน่วยที่ 2
ประเมินหลังเรียน
ประเมินความรู้ความเข้าใจ ด้วยแบบทดสอบชุดที่ 2 เป็นชุดเดียวกับประเมิน
ก่อนเรียน

15 คะแนน
25 คะแนน
15 คะแนน

2. หลังจัดการอบรม 1 วัน ทาการประเมินหลังใช้ชุดฝึกอบรม
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกันกับก่อนจัดอบรม
ประเมินความตระหนัก ด้วยแบบสอบถามชุดเดียวกันกับก่อนจัดอบรม
ประเมินพฤติกรรมการทางาน ด้วยแบบประเมินชุดเดียวกันกับก่อนจัดอบรม
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดฝึกอบรม

30 คะแนน
40 คะแนน
60 คะแนน
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