
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 

 รหัสวิชา ๒0000-1209 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชา สามัญ-สัมพันธ์ 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
Block Course 

 
จัดทำโดย 

นางสาวปิยวรรณ  กระมุท 
 
 
 

วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
   

ลงชื่อ...................................................... 
( นางสาวกัลยา   ผากาเกตุ) 

หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
........../............/........... 

 
 

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ์ ) 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
........./............/........... 

   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 



 

 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 20000-1209 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียน
การสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 8 หน่วย  ประกอบด้วย  
 1. การทักทายตามมารยาทสากล 
 2. พลังแห่งเทคโนโลยี 
 3. ปลอดภัยไว้ก่อน 
 4. กระบวนการ / วิธีการ ทำส่ิงต่าง ๆ 
 5. คุณทำอะไรเล้ียงชีพ 
 6. อะไรคือปัญหาของคุณ 
 7. รายงานการทำงาน  
 8. อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 
 ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C )ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็น
พระคุณอย่างยิ่ง 
  

 
 

ปิยวรรณ   กระมุท 
ผูจ้ดัท ำ 

 

 
  



 

 

 
 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม (English for Industrial Trades) รหสัวิชา 20000 - 
 1209  จำนวน  3 หน่วยกิต 6 ช่ัวโมง  (0-2-1 ) 

2. คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม 
การอ่านคู่มือ ชื ่อวัสดุอุปกรณ์ เครื ่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง 
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ประกาศ คำเตือน เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงาน 
การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
3.1  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 

 3.๒. สามารถ ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 
 3.3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 
 
4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1  อ่านคู่มือ ช่ือวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม 
4.2  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ประกาศ คำเตือน เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน  
4.3  นำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงาน ช่างอุตสาหกรรม 
4.4  เขียน รายงานการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม 
4.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

 
 5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
  



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. การทักทายตามมารยาทสากล 3 1 1 - - - 4 2 11 1 2 
2. พลังแห่งเทคโนโลยี 3 1 1 - - - 5 4 15 2 6 
3. ปลอดภัยไว้ก่อน 4 1 1 - - - 4 2 12 4 4 
4. กระบวนการ / วิธกีาร ทำส่ิงต่าง ๆ 4 1 1    3 2 ๑4 5 6 
5. คุณทำอะไรเล้ียงชีพ 3 1 1 - - - 3 2 12 6 3 
6. อะไรคือปัญหาของคุณ 2 1 1 - - - 4 2 12 7 6 
7. รายงานการทำงาน  3 1 1 - - - 3 2 11 8 4 
8. อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 2 1 1 - - - 4 4 14 3 5 

สอบปลายภาค            
รวม 24 8 8 - - - 30 20 100  36 

ลำดับความสำคัญ 2 4 5 - - - 1 3    
 
6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
  

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 
Greeting 
การทักทายตามมารยาท
สากล 

4 1. สนทนา เกี ่ยวกับ การทักทายตาม
มารยาทสากลได้ 
2.มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. ทักทายตามมารยาทสากลได้ถูกต้อง 
2. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพิ ่มเติม ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยกุต์ 
ใช ้หล ั กปร ัชญาเศรษฐกิ จพอเพ ียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 2   
Power of 
Technology 
พลังแห่งเทคโนโลยี 

8 1. อธิบายเก่ียวกับพลังแห่งเทคโนโลยี 
2.ทดสอบทักษะการอ่าน-ฟัง-เขียนจาก
สื่อโสตทัศน์ 
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. อธิบายเก่ียวกับพลังแห่งเทคโนโลยีได้
ถูกต้อง 
2. ทดสอบคำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ 
ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงคำนึงถึง 
ความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 3.  
Safety First 
ปลอดภัยไว้ก่อน 
 

6 1.อธิบายเก่ียวกับ ความปลอดภัยในการ
ทำงาน 
2.ทดสอบความรู ้ความเข้าใจ เกี ่ยวกับ
สัญลักษณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน 
3.มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพิ ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1.อธิบายเก่ียวกับ ความปลอดภัยในการ
ทำงาน 
2.ทดสอบความรู ้ความเข้าใจ เกี ่ยวกับ
สัญลักษณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน 
3.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพิ ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที ่4. 
How to do things  
กระบวนการ / วิธกีาร 
ทำส่ิงต่าง ๆ 

8 

 

1. อธิบายเก่ียวกับวิธีการทำสิ่งต่างๆ 
ได้ถูกต้อง 

2. การใช้ คำในการบรรยายวิธีการทำ
สิ่งต่างๆเป็นลำดับ เช่น First,…… 
Second, Next……, Then…….. 
Finally,………. 

3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

1. อธิบายเก่ียวกับ How to do 
things ได้ถูกต้อง 

2. เขียนอธิบายวิธีการทำสิ่งต่างๆ ได้
ถูกต้องเป็นลำดับ เช่น First,…… 
Second, Next……, Then…….. 
Finally,………. 

3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วย
กิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 



 

 

หน่วยที ่5.  
What do you do? 
คุณทำอะไรเล้ียงชีพ 
 
 

6 

 

 

1. อธิบายคำศัพท์ เก่ียวกับอาชีพ 
2. สำนวน ถาม-ตอบ เรื่องคุณทำอะไร

เพ่ือเลี้ยงชีพ  
3. อธิบายลักษณะงาน อาชีพ 
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน

การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับ อาชีพ ได้ 
2. สนทนาเกี่ยวกับอาชีพ ได้ถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วย

กิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 
 

หน่วยที 6 
What’s your 
problem? 
อะไรคือปัญหาของคุณ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 1.แสดงความรู้เก่ียวกับปัญหาด้าน
อุปกรณ์ช่าง ได้ถูกต้อง 
2.แนะนำ แก้ปัญหาด้านอุปกรณ์ การใช้
เครื่องมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงความรู้เก่ียวกับการถามปัญหา 

ใช้บทสนทนา เก่ียวกับปัญหาในงาน
อุตสาหกรรมได้ 

4. มเีจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับปัญหาด้าน
อุปกรณ์ช่าง ได้ถูกต้อง 

2. แนะนำ แก้ปัญหาด้านอุปกรณ์ การใช้
เครื่องมือได้ถูกต้อง 

3. แสดงความรู้เก่ียวกับการถามปัญหา 
4. ใช้บทสนทนา เก่ียวกับปัญหาในงาน

อุตสาหกรรมได้ 
5. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ

นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

หน่วยที่ 7 
Work Report 
รายงานการทำงาน 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกับรายงานการ
ทำงานได้ 
2. กรอกแบบฟอร์ม ปัญหาในการทำงาน 
ได้ถูกต้อง อ่านรายงานฯได้ 
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับรายงานการ
ทำงานได้ 
2. กรอกแบบฟอร์ม ปัญหาในการทำงาน 
ได้ถูกต้อง อ่านรายงานฯได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 8 Tools and 
Devices 
อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 

7 1. แสดงความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์
เครื่องมือช่างได้ถูกต้อง 

2. เลือกใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ช่างได้
ถูกต้องเหมาะสม 
มเีจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย     

1. แสดงความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์
เครื่องมือช่างได้ถูกต้อง 

2. เลือกใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือช่างได้
ถูกต้อง 

แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและ 
 

สอบปลายภาค - - - 



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 4 2 10 5 
๒ 8 4 3 15 7.5 
๓ 4 4 2 10 5 
๔ 4 4 2 ๑0 5 
๕ 8 4 ๓ 15 7.5 
6 4 4 2 10 5 
7 4 12 4 20 10 
8 4 4 ๒ 10 5 

รวม 40 4๐ 20 ๑๐๐ 50 
  พุทธพิสัย       6๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (20 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน (40 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       2๐ คะแนน 
   -ใบงาน (10 คะแนน) 
   -ช้ินงาน (10 คะแนน) 
  จิตพิสัย        3๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 

  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน ๐  
 

๘. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 ๘.๒ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๘.๓ แบบประเมินการเรียนรู ้
 8.4 ใบงาน 



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยที่ 1 Greeting การทักทายตามมารยาทสากล จำนวน 4 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้

1) สนทนา เกี่ยวกับ การทักทายตามมารยาทสากลได้ 
2) มีความรู้ เข้าใจ โต้ตอบ ในบทสนทนาการทักทาย ได้ 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1) บอก  คำ สำนวน เกี่ยวกับ การทักทายตามมารยาทสากลได้ 
2) โต้ตอบ ในบทสนทนาการทักทาย ได้ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1)  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ

โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและมารยาททางสังคม 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 อธิบายเกี่ยวกับ  การทักทายตามมารยาทสากล ได้ถูกต้อง 
2.2 แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
3. เนื้อหา 

5.1.  Hello! How’s it going? 
 Hello. I’m great. 
 Do you know that there’s a new coffee bar at the gas station in the Petch Road? 
 Oh, yes. I’ve tried the Latte, it’s good. The bread and cake are also good. You 

should try some. 
 I must get going .Bye 
  

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. อธิบายเกี่ยวกับ  การทักทายตามมารยาทสากล ได้ 
2. สนทนาในการทักทาย ได้ 

 
 

1. สนทนา ได้ 
2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  



 

 

คร้ังที/่ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

1/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สมรรถนะรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลประเมินผลวิชา 

3. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้   

4. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดประเมินผล  

5. ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็นของ
ภาษาอังกฤษ 

ข้ันศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายเรื่อง การทักทาย 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด

บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. คร ู อ ธ ิ บ าย  ส ำนวนการ

ทักทาย 
4. น ั ก เ ร ี ยนฟ ั ง ค ร ู อ ธ ิ บ าย

ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าในวิดีโอ และ
นำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. มอบหมายงานให ้น ักเร ียน
รายบุคคล/จับคู่สนทนา  
๒. ให้นักเร ียนค้นคว้าจากสื ่อฯ
video clip ด้วยระบบ Internet  
คร ูคอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1.เอกสารประกอบการ
เรียนวิชา ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2.google classroom 
3. video clip from 
YouTube 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน 

google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 



 

 

1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้ 
เกี่ยวกับ การทักทาย 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3. มอบหมายให้ไปศึกษาเนื ้อหา
ในเรื่อง พลังแห่งเทคโนโลยี หน่วย
ที่ 2 มาล่วงหน้า ก่อนเรียนในครั้ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพื่อนำ
ปัญหาที่เกิดขึ ้นไปแก้ไขในกลุ่ม
อ ื ่นๆ หร ือเป ็นข ้อม ู ลในการ
แก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
 



 

 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................……

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน Pre-test / Post-test 

หน่วยที่ 1   การทักทายตามมารยาทสากล Greeting 
 

1. Where are you from? 
    a. I’m from Chonburi                   . 
    b. Yes, I am 
 c. She’s doing very well.                 

 d. Oh! I really like it. I enjoyed the white sand beach and the blue sky. 
 e. Bye. I hope to see you soon. 

2. Could I have some nails? 
     a. She’s doing very well   

 b. Pretty good. 
 c. Yes, go ahead. It’s in the workshop. 
 d. Bye. I hope to see you soon.  
 e. Yes, I am.    

3.  Where do you study? 
 a. Thailand.     
 b. In Conburi. 
 c. Very well. Thank you.   
 d. At Eastern Technological College. 
 e. Yes, I do.  

4. Please give me…………… . 
 a. language.     
 b. finally 
 c. employee     
 d. a quarter  
 e. a chisel 
5. A: What is it? 
    B: It’s a................... 

 a. chisels     
 b. steel tape rules 
 c. screwdrivers 
 d. files 
 e. a hammer 
 
 
 
 



 

 

6. We use……………… to tighten or loosen nuts. 
 a. a screwdriver 
 b. a vice 
 c. a hacksaw 
 d. a steel tape 
 e. a drill 
7.  Please hold a workpiece to a workbench with a………………………. 
 a. a screwdriver 
 b. a vice 
 c. a hacksaw 
 d. a steel tape 
 e. a drill 
8. Natee uses…………………. To measure lengths. 
 a. a screwdriver 
 b. a vice 
 c. a hacksaw 
 d. a steel tape 
 e. a drill 
9. How do you change a word “wrench” into plural form? 
 a. wrench 
 b. wrenchs 
 c. wrenchess 
 d. wrenches 
 e. wrenchss 
10. How do you change a word “switch board” into plural form? 
 a. switch boards 
 b. switch boardes 
 c. switchs boards 
 d. switch boardes 
 e. switches boards 
  



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

ลำดับ
ท่ี 

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึก

ปฏิบัติซ้ำหลายครั้ง จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความประหยัดและ

ปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑-2-3   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงช่ิอ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
                  (..................................................................) 

 
 

  



 

 

 
 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม (English for Industrial Trades) รหสัวิชา 20000 - 
 1209  จำนวน  3 หน่วยกิต 6 ช่ัวโมง  (0-2-1 ) 

2. คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม 
การอ่านคู่มือ ชื ่อวัสดุอุปกรณ์ เครื ่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง 
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ประกาศ คำเตือน เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงาน 
การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
3.2  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 

 3.๒. สามารถ ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 
 3.3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 
 
4. สมรรถนะรายวิชา 

4.6  อ่านคู่มือ ช่ือวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม 
4.7  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ประกาศ คำเตือน เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน  
4.8  นำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงาน ช่างอุตสาหกรรม 
4.9  เขียน รายงานการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม 
4.10 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

 
 5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
  



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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9. การทักทายตามมารยาทสากล 3 1 1 - - - 4 2 11 1 2 
10. พลังแห่งเทคโนโลยี 3 1 1 - - - 5 4 15 2 6 
11. ปลอดภัยไว้ก่อน 4 1 1 - - - 4 2 12 4 4 
12. กระบวนการ / วิธกีาร ทำส่ิงต่าง ๆ 4 1 1    3 2 ๑4 5 6 
13. คุณทำอะไรเล้ียงชีพ 3 1 1 - - - 3 2 12 6 3 
14. อะไรคือปัญหาของคุณ 2 1 1 - - - 4 2 12 7 6 
15. รายงานการทำงาน  3 1 1 - - - 3 2 11 8 4 
16. อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 2 1 1 - - - 4 4 14 3 5 

สอบปลายภาค            
รวม 24 8 8 - - - 30 20 100  36 

ลำดับความสำคัญ 2 4 5 - - - 1 3    
 
6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
  

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 
Greeting 
การทักทายตามมารยาท
สากล 

4 1. สนทนา เกี ่ยวกับ การทักทายตาม
มารยาทสากลได้ 
2.มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. ทักทายตามมารยาทสากลได้ถูกต้อง 
2. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพิ ่มเติม ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยกุต์ 
ใช ้หล ักปร ัชญาเศรษฐก ิ จพอเพ ียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 2   
Power of 
Technology 
พลังแห่งเทคโนโลยี 

8 1. อธิบายเก่ียวกับพลังแห่งเทคโนโลยี 
2.ทดสอบทักษะการอ่าน-ฟัง-เขียนจาก
สื่อโสตทัศน์ 
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. อธิบายเก่ียวกับพลังแห่งเทคโนโลยีได้
ถูกต้อง 
2. ทดสอบคำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ 
ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงคำนึงถึง 
ความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 3.  
Safety First 
ปลอดภัยไว้ก่อน 
 

6 1.อธิบายเก่ียวกับ ความปลอดภัยในการ
ทำงาน 
2.ทดสอบความรู ้ความเข้าใจ เกี ่ยวกับ
สัญลักษณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน 
3.มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพิ ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1.อธิบายเก่ียวกับ ความปลอดภัยในการ
ทำงาน 
2.ทดสอบความรู ้ความเข้าใจ เกี ่ยวกับ
สัญลักษณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน 
3.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพิ ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที ่4. 
How to do things  
กระบวนการ / วิธกีาร 
ทำส่ิงต่าง ๆ 

8 

 

4. อธิบายเก่ียวกับวิธีการทำสิ่งต่างๆ 
ได้ถูกต้อง 

5. การใช้ คำในการบรรยายวิธีการทำ
สิ่งต่างๆเป็นลำดับ เช่น First,…… 
Second, Next……, Then…….. 
Finally,………. 

6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

4. อธิบายเก่ียวกับ How to do 
things ได้ถูกต้อง 

5. เขียนอธิบายวิธีการทำสิ่งต่างๆ ได้
ถูกต้องเป็นลำดับ เช่น First,…… 
Second, Next……, Then…….. 
Finally,………. 

6. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วย
กิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 



 

 

หน่วยที ่5.  
What do you do? 
คุณทำอะไรเล้ียงชีพ 
 
 

6 

 

 

5. อธิบายคำศัพท์ เก่ียวกับอาชีพ 
6. สำนวน ถาม-ตอบ เรื่องคุณทำอะไร

เพ่ือเลี้ยงชีพ  
7. อธิบายลักษณะงาน อาชีพ 
8. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน

การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

4. แสดงความรู้เก่ียวกับ อาชีพ ได้ 
5. สนทนาเกี่ยวกับอาชีพ ได้ถูกต้อง 
6. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วย

กิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 
 

หน่วยที 6 
What’s your 
problem? 
อะไรคือปัญหาของคุณ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 1.แสดงความรู้เก่ียวกับปัญหาด้าน
อุปกรณ์ช่าง ได้ถูกต้อง 
2.แนะนำ แก้ปัญหาด้านอุปกรณ์ การใช้
เครื่องมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงความรู้เก่ียวกับการถามปัญหา 

ใช้บทสนทนา เก่ียวกับปัญหาในงาน
อุตสาหกรรมได้ 

4. มเีจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

6. แสดงความรู้เก่ียวกับปัญหาด้าน
อุปกรณ์ช่าง ได้ถูกต้อง 

7. แนะนำ แก้ปัญหาด้านอุปกรณ์ การใช้
เครื่องมือได้ถูกต้อง 

8. แสดงความรู้เก่ียวกับการถามปัญหา 
9. ใช้บทสนทนา เก่ียวกับปัญหาในงาน

อุตสาหกรรมได้ 
10. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ

นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

หน่วยที่ 7 
Work Report 
รายงานการทำงาน 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกับรายงานการ
ทำงานได้ 
2. กรอกแบบฟอร์ม ปัญหาในการทำงาน 
ได้ถูกต้อง อ่านรายงานฯได้ 
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับรายงานการ
ทำงานได้ 
2. กรอกแบบฟอร์ม ปัญหาในการทำงาน 
ได้ถูกต้อง อ่านรายงานฯได้ 
3.แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 8 Tools and 
Devices 
อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 

7 3. แสดงความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์
เครื่องมือช่างได้ถูกต้อง 

4. เลือกใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ช่างได้
ถูกต้องเหมาะสม 
มเีจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย     

3. แสดงความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์
เครื่องมือช่างได้ถูกต้อง 

4. เลือกใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือช่างได้
ถูกต้อง 

แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและ 
 

สอบปลายภาค - - - 



 

 

 
 
๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 4 2 10 5 
๒ 8 4 3 15 7.5 
๓ 4 4 2 10 5 
๔ 4 4 2 ๑0 5 
๕ 8 4 ๓ 15 7.5 
6 4 4 2 10 5 
7 4 12 4 20 10 
8 4 4 ๒ 10 5 

รวม 40 4๐ 20 ๑๐๐ 50 
  พุทธพิสัย       6๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (20 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน (40 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       2๐ คะแนน 
   -ใบงาน (10 คะแนน) 
   -ช้ินงาน (10 คะแนน) 
  จิตพิสัย        ๒๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 

  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน ๐  
 

๘. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 ๘.๒ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้



 

 

 ๘.๓ แบบประเมินการเรียนรู ้
 8.4 ใบงาน 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยที่ 1 Greeting การทักทายตามมารยาทสากล จำนวน 4 ชั่วโมง 

3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
3.1 จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้

3) สนทนา เกี่ยวกับ การทักทายตามมารยาทสากลได้ 
4) มีความรู้ เข้าใจ โต้ตอบ ในบทสนทนาการทักทาย ได้ 

3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3) บอก  คำ สำนวน เกี่ยวกับ การทักทายตามมารยาทสากลได้ 
4) โต้ตอบ ในบทสนทนาการทักทาย ได้ 

3.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1)  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ

โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและมารยาททางสังคม 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

4.1 อธิบายเกี่ยวกับ  การทักทายตามมารยาทสากล ได้ถูกต้อง 
4.2 แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
3. เนื้อหา 

5.1.  Hello! How’s it going? 
 Hello. I’m great. 
 Do you know that there’s a new coffee bar at the gas station in the Petch Road? 
 Oh, yes. I’ve tried the Latte, it’s good. The bread and cake are also good. You 

should try some. 
 I must get going .Bye 
  

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

3. อธิบายเกี่ยวกับ  การทักทายตามมารยาทสากล ได้ 
4. สนทนาในการทักทาย ได้ 

 
 

1. สนทนา ได้ 
2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
คร้ังที/่ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
6. ทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

7. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สมรรถนะรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลประเมินผลวิชา 

8. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้   

9. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดประเมินผล  

10. ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็นของ
ภาษาอังกฤษ 

ข้ันศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
5. ครูอธิบายเรื่อง การทักทาย 
6. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด

บันทึกซักถามข้อสงสัย 
7. คร ู อ ธ ิ บ าย  ส ำนวนการ

ทักทาย 
8. น ั ก เ ร ี ยนฟ ั ง ค ร ู อ ธ ิ บ าย

ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าในวิดีโอ และ
นำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. มอบหมายงานให ้น ักเร ียน
รายบุคคล/จับคู่สนทนา  
๒. ให้นักเร ียนค้นคว้าจากสื ่อฯ
video clip ด้วยระบบ Internet  
คร ูคอยดูแล และ แนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
 

1.เอกสารประกอบการ
เรียนวิชา ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2.google classroom 
3. video clip from 
YouTube 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน 

google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 



 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้ 
เกี่ยวกับ การทักทาย 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3. มอบหมายให้ไปศึกษาเนื ้อหา
ในเรื่อง พลังแห่งเทคโนโลยี หน่วย
ที่ 2 มาล่วงหน้า ก่อนเรียนในครั้ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำความ
สะอาด ห้องเรียน  ครูดูแลการทำ
ความสะอาดห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพื่อนำ
ปัญหาที่เกิดขึ ้นไปแก้ไขในกลุ่ม
อ ื ่นๆ หร ือเป ็นข ้อม ู ลในการ
แก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

9. บันทึกหลังการสอน 



 

 

 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................................

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน Pre-test / Post-test 

หน่วยที่ 1   การทักทายตามมารยาทสากล Greeting 
 

1. Where are you from? 
    a. I’m from Chonburi                   . 
    b. Yes, I am 
 c. She’s doing very well.                 

 d. Oh! I really like it. I enjoyed the white sand beach and the blue sky. 
 e. Bye. I hope to see you soon. 

2. Could I have some nails? 
     a. She’s doing very well   

 b. Pretty good. 
 c. Yes, go ahead. It’s in the workshop. 
 d. Bye. I hope to see you soon.  
 e. Yes, I am.    

3.  Where do you study? 
 a. Thailand.     
 b. In Conburi. 
 c. Very well. Thank you.   
 d. At Eastern Technological College. 
 e. Yes, I do.  

4. Please give me…………… . 
 a. language.     
 b. finally 
 c. employee     
 d. a quarter  
 e. a chisel 
5. A: What is it? 
    B: It’s a................... 

 a. chisels     
 b. steel tape rules 
 c. screwdrivers 
 d. files 
 e. a hammer 
 
 
 
 



 

 

6. We use……………… to tighten or loosen nuts. 
 a. a screwdriver 
 b. a vice 
 c. a hacksaw 
 d. a steel tape 
 e. a drill 
7.  Please hold a workpiece to a workbench with a………………………. 
 a. a screwdriver 
 b. a vice 
 c. a hacksaw 
 d. a steel tape 
 e. a drill 
8. Natee uses…………………. To measure lengths. 
 a. a screwdriver 
 b. a vice 
 c. a hacksaw 
 d. a steel tape 
 e. a drill 
9. How do you change a word “wrench” into plural form? 
 a. wrench 
 b. wrenchs 
 c. wrenchess 
 d. wrenches 
 e. wrenchss 
10. How do you change a word “switch board” into plural form? 
 a. switch boards 
 b. switch boardes 
 c. switchs boards 
 d. switch boardes 
 e. switches boards 
  



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

ลำดับ
ท่ี 

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึก

ปฏิบัติซ้ำหลายครั้ง จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความประหยัดและ

ปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงช่ิอ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
                  (..................................................................) 

 
 


