
 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อการจัดจำหน่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 12  คาบ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ 2 (4 คาบ)   เรื่อง การแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบแย้ม 
มฐ./ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 

สาระการเรียนรู้ : ลักษณะทางกายภาพของกุหลาบแย้ม คุณสมบัติของ
สบู่ที่ใช้แกะสลัก  ขั้นตอนการแกะสลัก สีที่ใช้ระบาย (ถ้าต้องการระบาย
สี) การประกอบชิ้นงาน  การเก็บรักษา 

 

แผนที่ 3 (4 คาบ)   เรื่อง การแกะสลักสบู่เป็นดอกบานชื่น 

มฐ./ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 

สาระการเรียนรู้ : ลักษณะทางกายภาพของดอกบานชื่น คุณสมบัติของสบู่ที่ใช้แกะสลัก  ขั้นตอนการแกะสลัก สีที่ใช้ระบาย (ถ้าต้องการระบายสี)  
การประกอบชิ้นงาน  การเก็บรักษา 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การสร้างผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อจัดจำหน่าย 

(3 แผน 12 คาบ) 
สาระสำคัญ : สบู่ก้อนทีใช้ทำความสะอาดทั่วไปสามารถนำมาสร้างเป็นดอกไม้ชนิดต่างๆ  
บูรณาการท้องถิ่น : ศึกษาลักษณะดอก สี รูปทรง จากตลาดดอกไม้ในท้องถิ่นใกล้เคียง (ปากคลองตลาด) แล้ว
นำมาสร้างเป็นชิ้นงานในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างรายได้ 

แผนที่ 1 (4 คาบ)  เรื่อง การแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบบาน 

มฐ./ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 

สาระการเรียนรู้ : ลักษณะทางกายภาพของกุหลาบบาน คุณสมบัติของ
สบู่ที่ใช้แกะสลัก  ขั้นตอนการแกะสลัก สีที่ใช้ระบาย (ถ้าต้องการระบาย
สี) การประกอบชิ้นงาน การเก็บรักษา 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- มีวินัย  - มุ่งม่ันในการทำงาน 
- ใฝ่เรียนรู้ - รักความเป็นไทย 

ภาระงาน / ชิ้นงาน 
- ผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักตาม 
  ความคิดสร้างสรรค์ 

คุณค่าพระวรสาร 
- ความเรียบง่าย / ความพอเพียง 



 

ผังการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบแย้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 4 คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
ง 1.1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 
ม.6/1  อธิบายวิธีการแกะสลักหรอืข้ันตอนการแกะสลัก การเลือก การเก็บ 
         รักษา การนำไปใช้ประโยชน์ได ้
ม.6/2  สร้างผลงานอย่างมีความคดิสร้างสรรค์ 
ม.6/3  มีทักษะความรูด้้านการแกะสลัก สามารถปรับวิธีการทำงานได้อย่าง 
         เหมาะสมกับสถานการณ ์
ม.6/4  มีเจตคติและลักษณะนสิัยที่ดีในการทำงาน 
ม.6/5  ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
         เพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระสำคัญ :  การสร้างผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อจัดจำหน่ายนั้นต้องยึด
หลักการนำไปใช้ได้จริง มีความสวยงามและคงทน ดังนั้นก่อนออกแบบช้ินงาน
ต้องศึกษาลักษณะทางกายภาพของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ จากตลาดดอกไม้ในชุมชน
ใกล้เคียง (ปากคลองตลาด) ซึ่งมีหลากหลายชนิดแล้วนำไปวางแผนการสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ให้รอบคอบคำนึงถึงสี รูปแบบ ความปลอดภัยในการขนย้ายเป็นสำคัญ 

บูรณาการท้องถิ่น : ศึกษาลักษณะดอก สี รูปทรง จากตลาดดอกไมใ้น
ท้องถิ่นใกล้เคียง (ปากคลองตลาด) แล้วนำมาสร้างเป็นช้ินงานในรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายวิธีการสร้างผลิตภัณฑส์บู่แกะสลักเพื่อการจัดจำหน่าย (K) 

  2. สร้างช้ินงานตามความคิดสรา้งสรรคไ์ด้เหมาะสม (P) 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน ใช้วัสดอุย่างคุ้มค่า (A) 
สาระการเรียนรู้ 
 - ลักษณะทางกายภาพของดอกกหุลาบ  - คุณสมบตัิของสบู่ท่ีใช้แกะสลัก 
 - ขั้นตอนการแกะสลัก   - สีที่ใช้ระบาย (ถ้าต้องการระบายสี) 
 - การประกอบช้ินงาน   - การเก็บรักษา 
สมรรถนะสำคัญ  
1. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ อภิปราย สรุปผลได้  
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการทำงานได ้
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมลู 
   ความรู้อย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
1. มีวินัย     2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการทำงาน   4. รักความเป็นไทย 
คุณค่าพระวรสาร : ความเรียบง่าย/ความพอเพียง 
 
 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 

ภาระ/ชิ้นงาน : สร้างผลติภณัฑ์ตามความคดิสรา้งสรรค์ 1 ชุด 
 
การวัดประเมินผล  

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ด้าน K -ตรวจความ 
 ถูกต้องของใบงาน 

-แบบประเมิน   
 ความรู ้

-ร้อยละ 80  
 ขึ้นไป 

ด้าน P -สังเกตพฤติกรรม  
 การปฏิบัติงาน/ 
 ความสม่ำเสมอของ   
 การนำเสนองาน 

-แบบประเมิน 
 พฤติกรรม 

-ระดับ 2 ข้ึน 
 ไปผ่านเกณฑ ์

ด้าน A -สังเกตพฤติกรรม 
 การทำงาน 

-แบบประเมิน 
 พฤติกรรม 

-ระดับ 2 ข้ึน 
 ไปผ่านเกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ : ศึกษาจากการสาธติของครูผูส้อน/ศึกษา 
จากวีดีทัศน์ ยูทูป/ลงมือปฏิบัติงาน/พบข้อสงสัยสอบถาม
ครูผูส้อนหรือศึกษาจากยูทูปเพิ่มเติม 
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : วีดทีัศน์ ยูทูป ตำรา 
เวลา 4 คาบ 

 

ชื่อแผน  
การแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบแย้ม 



 
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบแย้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 4 คาบ 

  
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 1. นำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของดอกกุหลาบแย้มท่ีตลาดดอกไม้ปากคลองตลาด  
เพ่ือเห็นดอกจริงของกุหลาบแต่ละสายพันธุ์พร้อมเก็บข้อมูลสายพันธุ์หรือสีที่ตนเองสนใจ 
 2. นักเรียนใช้โทรศัพท์สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษาขั้นตอนการแกะสลักแล้วอภิปรายร่วมกัน จากนั้นตั้งประเด็น
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการดูคลิปการแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบ (นักเรียนมีความรู้) (Q1-4) 
 3. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับการแกะสลักดอกกุหลาบว่ามีความเชื่อมโยงกับหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่
เกี่ยวข้องกับวิถีการดำรงชีวิตของสังคมไทยในเรื่อง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ความรู้และ
คุณธรรม (ครูและนักเรียนมีเหตุผล,ภูมิคุ้มกันและสังคม) (Q5-9) 
 4. ครูแบ่งกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4 – 5 คน (ครูมีความพอประมาณ) ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน  
(ครูและนักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี) (Q10 และ Q12) 
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปผลการปฏิบัติงาน ข้อสงสัยหรือปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน ครูอธิบาย
เพ่ิมเติม (นักเรียนมีความรู้, เหตุผล, ภูมิคุ้มกันและสังคม) (Q11 และ Q13) 
 6. นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองลงในสมุดบันทึก (นักเรียนมีความรู้, ภูมิคุ้มกันที่ดี) (Q14) 
 

 
 
 
 
 

 
  



 
ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบแย้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 4 คาบ 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
 Q1. ลักษณะทางกายภาพของสายพันธุ์กุหลาบที่นักเรียนสนใจเป็นอย่างไรบ้าง (ความรู้ก่อนเรียน) 

Q2. การแกะสลักสบู่ ควรเลือกสบู่ที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง (ความรู้ก่อนเรียน) 
Q3. การจับมีดและการใช้มีดมีผลต่อการแกะสลักหรือไม่ อย่างไร (ความรู้ก่อนเรียน) 
Q4. นักเรียนมีวิธีรักษาชิ้นงานที่แกะสลักแล้วอย่างไร (ความรู้ก่อนเรียน) 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 

Q5. วิธีการแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบแย้ม มีความเชื่อมโยงกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่เก่ียวข้องกับ
วิถีการดำรงชีวิตของสังคมไทยในเรื่องความพอประมาณอย่างไร (ภูมิคุ้มกัน, เหตุผล, พอประมาณ, วัฒนธรรม) 

Q6. วิธีการแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบแย้ม มีความเชื่อมโยงกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่เก่ียวข้องกับ
วิถีการดำรงชีวิตของสังคมไทยในเรื่องความรู้อย่างไร (ความรู้, พอประมาณ, วัฒนธรรม) 

Q7. วิธีการแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบแย้ม มีความเชื่อมโยงกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่เก่ียวข้องกับ
วิถีการดำรงชีวิตของสังคมไทยในเรื่องความมีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างไร (ภูมิคุ้มกัน, ความรู้, เหตุผล) 

Q8. วิธีการแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบแย้ม มีความเชื่อมโยงกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีการดำรงชีวิตของสังคมไทยในเรื่องความมีคุณธรรมอย่างไร (เหตุผล, ความรู้, ภูมิคุ้มกัน) 

Q9. วิธีแกะสลักใบไม้ลายพื้นฐาน มีความเชื่อมโยงกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับวิถีการ
ดำรงชีวิตของสังคมไทยในเรื่องความมีเหตุผลอย่างไร (เหตุผล, ภูมิคุ้มกัน) 

Q10. นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการแกะสลักมากน้อยเพียงใด (ความรู้) 
Q11. นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาที่พบในการลงมือปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร (ภูมิคุ้มกันที่ดี) 
Q12. นักเรียนมีการวางแผนในการแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบแย้มอย่างไรบ้าง (ความพอประมาณ, ภูมิคุ้มกัน

ที่ดี, คุณธรรม) 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

Q13. การเรียนรู้เกี ่ยวกับวิธีการแกะสลักสบู ่เป็นดอกกุหลาบแย้ม ต้องมีความรู ้อะไร (ความรู ้, มีเหตุผล, 
ภูมิคุ้มกันที่ดี) 

Q14. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื ่องการแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบแย้มไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 
(ภูมิคุ้มกันที่ดี) 

 
 
 
 



 
แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อการจัดจำหน่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 4 คาบ 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
 1. หลักสูตรเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนการสอน                 
 2. การวิเคราะห์นักเรียน และรู้ศักยภาพของนักเรียน                     
 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเชื่อมโยงสู่การสอน      
 4. การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้                                

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ซื่อสัตย์ 
 2. อดทน 
 3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 4. ใฝ่หาความรู้ 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 

- เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐาน 
  ตัวชี้วัด เหมาะสมกับเวลาที่   
  กำหนดและศักยภาพของผู้เรียน 

- การเขียนอธิบายการนำไปใช้ 
  ในชีวิตประจำวัน 
 

- เรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 
- เป็นเนื้อหาที่มีการจัดการเรียน 
  การสอนครอบคลุมตามจุดประสงค์ 
- สรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 

เวลา 
- กำหนดเวลาที่เหมาะสมกับ  
  กิจกรรม เนื้อหา และวัยของ 
  ผู้เรียน 

- จัดการเรียนรู้ได้ตามกระบวน  
  การครบถ้วนที่วางแผนไว้ 

- วางแผนการใช้เวลาในแต่ละกิจกรรม 
  ให้รอบคอบ เพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่ 
  อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม 

- กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้กับ 
  เวลาที่กำหนด 
- แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม 
- มอบหมายงานให้เหมาะสมกับ 
  ความสามารถ 

- ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
  กิจกรรมได้ทั่วถึง 
- ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพบรรลุตาม 
  วัตถุประสงค์ 

- แบ่งกลุ่มคละความสามารถของ 
  นักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมและให้ความ 
  ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหา 
- เตรียมชุดคำถามให้พร้อม 

สื่อ/อุปกรณ์ 
- ใบงาน ใบความรู้และวัสดุ 
  อุปกรณ์เหมาะสมกับกิจกรรม 

- นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตรง 
  ตามจุดประสงค์ 

- จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ไว้ให้พร้อม 
  ก่อนการเรียน 

แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องงานประดิษฐ์ 
- ตลาดดอกไมจ้ากปากคลอง 
  ตลาด 

- ให้นักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้ 
  ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
  มากที่สุด 

- เตรียมแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมก่อน 
  เข้าสอน 

ประเมินผล 
- จัดทำแผนแบบประเมินชิ้นงาน 
  และแบบประเมินพฤติกรรม 

- ต้องการประเมินผลการเรียนรู้ 
  ตามเป้าหมายที่กำหนด 

- วางแผนการ/ประเมินผลขั้นตอน 
- แบบประเมินมีการตรวจสอบ 

 
 
 
 



 
ผลทีจ่ะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแกะสลักสบู่เป็นดอกกุหลาบแย้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 4 คาบ 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ.ดังนี้ 
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 

1. นักเรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการแกะสลัก  
   การเก็บรักษา การเลือกวัสดุ มีความรอบคอบในการใช้วัสดุ 
   อุปกรณ ์รวมทั้งสามารถประกอบชิ้นงานที่นำไปสู่การจัด 
   จำหน่ายได ้

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. นักเรียนมีนิสัยอดทน ขยันหมั่นเพียร 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนมีความพอประมาณในการ 
    ใช้วัสดุตามความจำเป็น 

1. นักเรียนรู้จักใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า 
   เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

1. นักเรียนบอกขั้นตอนการแกะสลักได้ 
   ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดให้ผู้ที่ 
   สนใจได้ตามศักยภาพ 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ.ดังนี้ 

ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- มีความรู้ในการเลือก 
  วัสดุในการแกะสลัก 
  ไดอ้ย่างเหมาะสม 

- รู้จักหาความรู้ 
  เพ่ิมเติมและทำงาน 
  ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

- จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
  ไดถู้กวิธีทุกครั้งหลัง 
  การทำงาน 

- มีความเป็นระเบียบ 
  ในการใช้วัสดุ  
  อุปกรณ์ ส่วนรวม 
  และสถานที่ 

ทักษะ 

- มีทักษะการแกะสลัก/ 
  การระบายสี/ 
  การประกอบชิ้นงาน   
  ตามกระบวนการ 
  และมีความสวยงาม 
  ตามศักยภาพของ 
  ตนเอง 

- ช่วยเหลือแบ่งปันทั้ง 
  วัสดุอุปกรณ์และ 
  ความรู้แก่เพ่ือนๆ 

- ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า  
  จัดเก็บ ทำความ 
  สะอาดภาชนะ  
  สถานทีท่ี่ใช้ในการ 
  ทำงานทุกครั้ง 

- มีความภาคภูมิใจใน 
  ผลงานของตนเอง 

ค่านิยม 

- ตระหนักและเห็น 
  คุณค่าของงานที่ทำ 

- ยอมรับฟังความ 
  คิดเห็นของคนอ่ืน 

- เห็นความสำคัญของ 
  การทำงานที่เป็น 
  ระเบียบ 

- มีความภาคภูมิใจใน 
  ศักยภาพและ 
  ความสามารถของ 
  ตนเอง 

 


