
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิชา ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต English for the Internet  
รหัสวิชา ๒๐๐๐0 –๑๒๐6 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช ๒๕62 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
Block Course 

 
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวปิยวรรณ  กระมุท 

 
 

สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 

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 

........./............/........... 



 

 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 2/2564 

1. รายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา                       ช่ือวิชา                                                             (ท-ป-น)                       

หลักสูตร.....................................................  .ประเภท                       สาขาวิชา                                      

รายละเอียดการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

คำช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินเขียนเคร่ืองหมาย √ ตามที่ได้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้   

  ช่องที่ 1 สำหรับการประเมินตนเอง           

  ช่องที่ 2 สำหรับการประเมินของหัวหน้าสาขาวิชา 

  ช่องที่ 3 สำหรับการประเมินของหัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 

  
ท่ี 

หัวข้อรายละเอียดการประเมิน 

ตรวจสอบ/ประเมิน 
รายละเอียด

/
ข้อเสนอแน

ะ 

มี/ถูกต้อง 

(4 คะแนน) 

ไม่มี/ไม่ถูกต้อง 

(0 คะแนน) 

1 2 3 1 2 3 

1.  รายละเอียดหลักสูตรรายวิชา ( 16 คะแนน ) 

1.1 คำอธิบายรายวิชา 
 
1.2 จุดประสงค์รายวิชา 

1.3 สมรรถนะรายวิชา 

1.4 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

      

 

      

      

   
   

2.  การกำหนดหน่วยการเรียนรู้ ( 12 คะแนน ) 
 

2.1 จำนวนหน่วยการเรียนเหมาะสม 
2.2 หน่วยการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์

รายวิชา/ สมถรรถนะรายวิชา/คำอธิบาย
รายวิชา  

2.3 มีการกำหนดเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียน 

       

      

      



 

 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย ( 20 
คะแนน) 

3.1 จุดประสงค์ท่ัวไป 
3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู ้
3.5 เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้

       

      

      

      

      

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน (16 คะแนน) 

4.1 กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
ขั้นตอน 

4.2 ส่ือ อุปกรณ์  
4.3 หลักฐานการเรียนรู้ 
4.4 เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

       

      

      

      

5.  สื่อการเรียนการสอน ( 8 คะแนน) 

5.1 ส่ือ E-Learning (LMS/ Google 
classroom/ Clip Video/ Youtube/Kahoot ) 

       

ท่ี 

หัวข้อรายละเอียดการประเมิน 

ตรวจสอบ/ประเมิน รายละเอียด/
ข้อเสนอแนะ 

 
มี/ถูกต้อง 

(4 คะแนน) 

ไม่มี/ไม่ถูกต้อง 

(0 คะแนน) 

1 2 3 1 2 3 

 
5.2 ใบความรู้/ใบงาน/ใบปฏิบัติงาน/ 

ใบมอบหมายงาน 
   

 

 

 

 

 

 

 

6.  เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ ( 8 คะแนน ) 
6.1 มีการแบ่งคะแนน 
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

       

      

7.  เคร่ืองมือวัดประเมินผล ( 8 คะแนน )        



 

 

7.1 แบบทดสอบ/ใบงาน 

7.2แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

      

8.  บันทึกหลังการสอน ( 12 คะแนน ) 

8.1  ผลการใช้แผนการสอน 

8.2  ผลการเรียนของนักเรียน 

8.3  ผลการสอนของครู 

       

      

      

คะแนนรวม (100 คะแนน )      

คะแนนรวมเฉลี่ย  

  เกณฑ์การประเมิน        คะแนนรวม     70-100 คะแนน   ผลการประเมิน  ผ่าน 

      คะแนนรวมต่ำกว่า 70 คะแนน         ผลการประเมิน  ไม่ผ่าน 

ผลการประเมินตนเอง                 ผ่าน                         ไม่ผ่าน   

ลงช่ือ............................................................ผู้จัดทำ 
 

(นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 

ครูประจำวิชา 

ผลการประเมินหัวหน้าสาขาวิชา  

  ผ่าน  

  ไม่ผ่านเนื่องจาก 
……………………….………………………....….…………………… 
………………………………………………………….………………… 

 

ลงช่ือ....................................................... 

(.............................................................) 

หัวหน้าสาขาวิชา..................................................... 

ผลการประเมินหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

  ผ่าน  

  ไม่ผ่านเนื่องจาก 
…....................................................….……………………… 
…………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ....................................................... 

(.............................................................) 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 



 

 

 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
   

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

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

 

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

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

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

   

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

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

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

 
 
 



 

 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 2/2564 

2. รายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา                       ช่ือวิชา                                                             (ท-ป-น)                       

หลักสูตร.....................................................  .ประเภท                       สาขาวิชา                                      

รายละเอียดการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

คำช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินเขียนเคร่ืองหมาย √ ตามที่ได้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้   

  ช่องที่ 1 สำหรับการประเมินตนเอง           

  ช่องที่ 2 สำหรับการประเมินของหัวหน้าสาขาวิชา 

  ช่องที่ 3 สำหรับการประเมินของหัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 

  
ท่ี 

หัวข้อรายละเอียดการประเมิน 

ตรวจสอบ/ประเมิน 

รายละเอียด/
ข้อเสนอแนะ 

มี/ถูกต้อง 

(4 คะแนน) 

ไม่มี/ไม่ถูกต้อง 

(0 คะแนน) 

1 2 3 1 2 3 

9.  รายละเอียดหลักสูตรรายวิชา ( 16 คะแนน ) 

1.1 คำอธิบายรายวิชา 
 
1.2 จุดประสงค์รายวิชา 

1.3 สมรรถนะรายวิชา 

1.4 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

      

 

      

      

   
   

10.  การกำหนดหน่วยการเรียนรู้ ( 12 คะแนน ) 
 

10.1 จำนวนหน่วยการเรียนเหมาะสม 
10.2 หน่วยการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์

รายวิชา/ สมถรรถนะรายวิชา/คำอธิบาย
รายวิชา  

2.3 มีการกำหนดเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียน 

       

      

      



 

 

11.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย ( 20 
คะแนน) 

11.1 จุดประสงค์ท่ัวไป 
11.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
11.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณา

การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11.4 สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู ้
11.5 เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้

       

      

      

      

      

12.  กิจกรรมการเรียนการสอน (16 คะแนน) 

12.1 กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นขั้นตอน 

12.2 ส่ือ อุปกรณ์  
12.3 หลักฐานการเรียนรู้ 
12.4 เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

       

      

      

      

13.  สื่อการเรียนการสอน ( 8 คะแนน) 

13.1 ส่ือ E-Learning (LMS/ Google 
classroom/ Clip Video/ 
Youtube/Kahool ) 

       

ท่ี 

หัวข้อรายละเอียดการประเมิน 

ตรวจสอบ/ประเมิน รายละเอียด/
ข้อเสนอแนะ 

มี/ถูกต้อง 

(4 คะแนน) 

ไม่มี/ไม่ถูกต้อง 

(0 คะแนน) 

1 2 3 1 2 3 

 
5.2ใบความรู้/ใบงาน/ใบปฏิบัติงาน/ใบมอบหมายงาน    

 
 

  
 

14.  เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ ( 8 คะแนน ) 
14.1 มีการแบ่งคะแนน 
14.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

       

      

15.  เคร่ืองมือวัดประเมินผล ( 8 คะแนน ) 
7.1 แบบทดสอบ/ใบงาน 
7.2แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

       

      



 

 

16.  บันทึกหลังการสอน ( 12 คะแนน ) 
8.1  ผลการใช้แผนการสอน 
8.2  ผลการเรียนของนักเรียน 
8.3  ผลการสอนของครู 

       

      

      

คะแนนรวม (100 คะแนน )      

คะแนนรวมเฉลี่ย  

  เกณฑ์การประเมิน        คะแนนรวม     70-100 คะแนน   ผลการประเมิน  ผ่าน 

      คะแนนรวมต่ำกว่า 70 คะแนน         ผลการประเมิน  ไม่ผ่าน 

ผลการประเมินตนเอง                ผ่าน                         ไม่ผ่าน   

 

ลงช่ือ............................................................ผู้จัดทำ  
(นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 

ครูประจำวิชา 
ผลการประเมินหัวหน้าสาขาวิชา  

  ผ่าน  

  ไม่ผ่าน เนื่องจาก 

……………………….………………………....….…………………… 

………………………………………………………….………………… 

 

ลงช่ือ....................................................... 

(.............................................................) 

หัวหน้าสาขาวิชา..................................................... 

ผลการประเมินหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

  ผ่าน  

  ไม่ผ่าน เนื่องจาก 
…....................................................….……………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ....................................................... 

(.............................................................) 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

 



 

 

คำนำ 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิชา ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต รหัสวิชา 20000-1206 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
พุทธศักราช  2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 7 หน่วย  ประกอบด้วย  

 1. การแนะนำตนเอง Get to Know Me 
 2. ลักษณะจำเพาะของอินเทอร์เน็ต Talking about the Internet 
 3. เลือกใช้แอพพลิเคชั่นผ่านแพลทฟอร์มต่างๆในเว็บ-โซเชียลมีเดีย 
 4. การสืบค้นข้อมูลที่สนใจในเว็บไซต์ 
 5. การชม ฟัง-ดู เรื่องราวจาก YouTube 
 6. Social Media Platforms such as TikTok โซเชียลมีเดยีแพลทฟอร์มต่าง 
 7. การเดินทางท่องเที่ยว Travelling Around 
 
  ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C ) ของผู้เรียน และหวังว่าจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ ่ง  หากครูผู ้สอนนำแผนการการ
จัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้ง
ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

  

ปิยวรรณ  กระมทุ 

ผูจ้ดัท  ำ 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต (English for the Internet) 0-2-1  

(ทฤษฎี 0 – ปฏบิัติ 2- หน่วยกิต 1) รหัสวิชา 20000 – 1206 จำนวน  1 หน่วยกิต 36 ช่ัวโมง (0-2-1 ) 

2. คำอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต คำศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษา ท่ี

พบเห็นบ่อย ๆ การใช้ Web browsersและSearch engines การอ่านคำส่ังและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฎบน

หน้าจอ การสืบค้นข้อมูลเรื่องท่ีสนใจ/เรื่องทางวิชาชีพโดยใช้คําสำคัญ (Keywords) การอ่าน สรุป และ

นําเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์ (Websites) การเขียนรูปแบบต่าง ๆ บนส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) 

และการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

3. จุดประสงค์รายวิชา 

 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต  
 3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล ติดต่อส่ือสาร
และ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

 

4. สมรรถนะรายวิชา 
1. สืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้คําสำคัญ  
2. อ่านคำส่ังและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฎบนหน้าจอ  
3. นําเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์  
4. เขียนข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์  
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  
 

 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. การแนะนำตนเอง Get to Know Me 
การทักทายตามมารยาทสากล 

2 1 1 - - - 4 3 12 1 4 

2. ลักษณะจำเพาะของอินเทอร์เน็ต 
Talking about the Internet 

2 1 1 - - - 6 4 15 2 4 

3. เลือกใช้แอพพลิเคช่ันผ่านแพลทฟอร์ม
ต่างๆในเว็บ-โซเชียลมีเดีย 

4 1 1 - - - 5 5 16 4 4 

4. การสืบค้นข้อมูลที่สนใจในเว็บไซต์ 4 1 1    6 3 ๑5 5 6 

5. การชม ฟัง ดู เร่ืองราวจาก YouTube 2 1 1 - - - 5 5 15 6 6 

6. Social Media Platform Tik Tok  3 1 1 - - - 5 3 12 7 6 

7.  Travelling Around การ เ ด ิ นทาง
ท่องเที่ยว 

3 1 1 - - - 4 3 12 8 6 

สอบปลายภาค            

รวม 20 8 8 - - - 40 30 100  36 

ลำดับความสำคัญ 3 4 5 - - - 1 2    

 

  

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 

  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 
Greeting 
ก า ร ท ั ก ท า ย ต า ม
มารยาทสากล 

4 1. สนทนา เก่ียวกับ การทักทายตามมารยาท
สากลได้ 
2.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค ้นคว้าเพ ิ ่มเต ิม  ปฏ ิบ ัต ิงานด้วยความ
ละเอ ียดรอบคอบโดยประย ุกต ์ใช ้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ต้องและปลอดภัย 

1. ทักทายตามมารยาทสากลได้
ถูกต้อง 
2. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม 
ปฏ ิบ ั ติ งานด ้วยความละเอ ียด
รอบคอบโดยประยุกต ์ ใช ้หลัก
ป ร ั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ พ อ เ พ ี ย ง  
คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 2  
ลักษณะจำเพาะของ
อินเทอร์เน็ต  
Talking about 
the Internet 
 

4 1. อธิบายเก่ียวกับลักษณะจำเพาะของ
อินเทอร์เน็ต ได้ 
2.ทดสอบทักษะการอ่าน-เขียน ความเข้าใจ-
การใช้ จาก เมนูต่างๆบนคอมพิวเตอร์ ใน
การใช้อินเทอร์เน็ต 
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ต้องและปลอดภัย 

1. อธิบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้
ถูกต้อง 
2. ทดสอบคำศัพท์เกี ่ยวกับเมนู
ต่างๆบนคอมพิวเตอร์ ในการใช้
อินเทอร์เน็ต 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคำนึงถึง 
ความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 3.  
เลือกใช้
แอพพลิเคชั่นผ่าน
แพลทฟอรม์ต่างๆ
ในเว็บ-โซเชียล
มีเดีย 

4 1.อธิบายเก่ียวกับ การเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ ใน เว็บ- โซเชียล
มีเดีย 
2.ทดสอบความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับแพลท
ฟอร์มต่างๆ ใน เว็บ- โซเชียลมีเดีย 
3.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค ้นคว้าเพ ิ ่มเต ิม  ปฏ ิบ ัต ิงานด้วยความ
ละเอ ียดรอบคอบโดยประยุกต ์ใช ้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ต้องและปลอดภัย 

1.อธิบายเกี ่ยวกับแอพพลิเคชั่น
ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ ใน เว็บ- 
โซเชียลมีเดีย ในการทำงานไ 
2.ทดสอบความร ู ้ความเข ้าใจ 
เกี่ยวกับแอพพลิเคชั ่นผ่านแพลท
ฟอร์มต่างๆ ใน เว็บ- โซเชียลมีเดีย 
ในการทำงาน 
3.มีเจตคติที ่ด ีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
น ิ ส ั ย ในการค ้นคว ้ า เพ ิ ่ ม เ ติ ม  
ปฏ ิบ ัต ิ งานด้วยความละเอ ียด
รอบคอบโดยประย ุกต ์ ใช ้หลัก
ป ร ั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ พ อ เ พ ี ย ง  
คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 



 

 

หน่วยที ่4. 
การสืบค้นข้อมูลที่
สนใจในเว็บไซต์ 

๖ 

 

1. อธิบายเก่ียวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลได้
ถูกต้อง 

2.การใช้ คำในการบรรยายวิธีการทำสิ่ง
ต่างๆเป็นลำดับ เช่น First,…… 
Second,Next……,Then……..Finally,………. 
3.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ต้องและปลอดภัย 

1. อธิบายเก่ียวกับ How to do 
things ได้ถูกต้อง 

2. เขียนอธิบายวิธีการทำสิ่ง
ต่างๆ ได้ถูกต้องเป็นลำดับ 
เช่น First,…… Second, 
Next……, Then…….. 
Finally,………. 

3. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 5 
การชม ฟัง ดู 
เร่ืองราวจาก 
YouTube 

๖ 1.อธิบายเก่ียวกับการชม-ฟัง-ดูเรื่องราวจาก 
YouTubeได้ถูกต้อง 
๒.อธิบายและตอบคำถามได้ 
3.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้อง
และปลอดภัย 

1.อธิบายเก่ียวกับการชม-ฟัง-ดู
เรื่องราวจาก YouTubeได้ถูกต้อง 
๒.อธิบายและตอบคำถามได้ 
3.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 6 
Social Media 
Platform TikTok 

๖ 1. อธิบายคำศัพท์ เก่ียวกับอาชีพ 
2. สำนวน ถาม-ตอบ เรื่องคุณทำอะไรเพ่ือ

เลี้ยงชีพ  
3. อธิบายลักษณะงาน อาชีพ 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ต้องและปลอดภัย 

๑.อธิบายคำศัพท์ เก่ียวกับอาชีพ      
๒.สำนวน ถาม-ตอบ เรื่องคุณทำ       
อะไรเพ่ือเลี้ยงชีพ  
๓.อธิบายลักษณะงาน อาชีพ 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้อง
และปลอดภัย 



 

 

หน่วยที่ 7 
Travelling 
Around  
การเดินทาง
ท่องเที่ยว 

๖ 1. 1.อธิบายเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวในถ้อง
ทิ่นได้ 
๒.รู้และเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทาง
ท่องเท่ียว 
๓.ใช้ภาษาในการสนทนาเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

1. 1.อธิบายเก่ียวกับแหล่ง
ท่องเท่ียวในถ้องทิ่นได้ 
๒.รู้และเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับการ
เดินทางท่องเท่ียว 
๓.ใช้ภาษาในการสนทนาเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 

สอบปลายภาค - - - 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 

 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 

(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 

ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 2 4 10 5 

๒ 8 2 4 15 7.5 

๓ 4 2 4 10 5 

๔ 4 2 3 ๑0 5 

๕ 8 2 4 15 7.5 

6 4 2 3 10 5 

7 4 6 4 20 10 

8 4 2 4 10 5 

รวม 40 2๐ 30 ๑๐๐ 50 

   

 



 

 

พุทธพิสัย       5๐ คะแนน 

   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 

   -ทดสอบปลายภาคเรียน (20 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  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  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. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถน 

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 
 

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 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังน ี

 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    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   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

  ลงช่ิอ...................................................................(ผู้ประเมิน) 

                  (..................................................................) 

 

 
 



 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 

 
ส่วนที่ ๑ รายวิชา 
 
1.ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต English for the Internet รหัสวิชา ๒๐๐๐0 – ๑๒๐6  
จำนวน ๒ หน่วยกิต (0-2-1) จำนวน 2 ช่ัวโมง 
 
2.คำอธิบายรายวิชา   

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต คำศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษา ท่ี

พบเห็นบ่อย ๆ การใช้ Web browsersและSearch engines การอ่านคำส่ังและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฎบน

หน้าจอ การสืบค้นข้อมูลเรื่องท่ีสนใจ/เรื่องทางวิชาชีพโดยใช้คําสำคัญ (Keywords) การอ่าน สรุป และ

นําเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์ (Websites) การเขียนรูปแบบต่าง ๆ บนส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) 

และการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

3.จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให ้
 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต  
 3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล ติดต่อส่ือสาร
และ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
 
4.สมรรถนะรายวิชา 
 1. สืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้คําสำคัญ  
 2. อ่านคำส่ังและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฎบนหน้าจอ  
 3. นําเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์  
 4. เขียนข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์  
 5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  
 



 

 

5. มาตรฐานรายวิชา 
 1. สืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้คําสำคัญ  
 2. อ่านคำส่ังและปฏิบัติตามคำส่ังท่ีปรากฎบนหน้าจอ  
 3. นําเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์  
 4. เขียนข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์  
 5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  
 
6. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน รหัสวิชา ๒๐๐๐0–๑๒๐6 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 

(0-2-1) จำนวน 1 หน่วยกิต  
สาขาวิชา ปวช.1/๑ กร.,ปวช. ๒/๑-๒ ชอ., ปวช.๒/๑-๒ คธ., ปวช ๓/3-4 ชย,  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปิยวรรณ กระมุท 

 
 
 

หน่วยการเรียน 
 
 
 
 

 
 

สมรรถนะรายหน่วย 
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๑ แนะนำบุคคล 
Get to Know Me 

 (4 ชม.) 

การใช้คำคุณศัพท์บรรยาย
ตนเอง 
แนะนำตนเอง บอกส่ิงท่ีชอบ-
ไม่ชอบ 
 

๒ 3 ๕     2 12 1 

๒ อินเทอร์เน็ต 
Talking about  the 

Internet 
(6 ชม.) 

ลักษณะจำเพาะของ
อินเทอร์เน็ต พูดคุยเกี่ยวกับ 
ทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันใน
อินเทอร์เน็ต เพื่อสืบค้น
เกี่ยวกับ งาน อาชีพต่างๆ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๑ ๒  2 12 1 

๓ เลือกใช้ 
แอพพลิเคช่ัน ผ่าน

แพลทฟอร์มต่างๆใน
เว็บ - โซเชียลมีเดีย 

(5 ชม.) 

ระบุ แพลทฟอร์มต่างๆใน เว็บ 
และ โซเชียลมีเดีย 
Platforms on the web 
and Social Media 

๒ 2 2 ๑ ๑ ๑  2 11 2 



 

 

๔ การสืบค้นข้อมูลที่
สนใจในเว็บไซต์ 
(4 ชม.) 

การสืบค้นข้อมูลที่สนใจด้าน
ต่างๆ ผ่าน Google Search 
และ search engines 

5 2 2     2 11 2 

5 การชม ฟัง ดู
เรื่องราวจาก 
YouTube 
(๖ ชม.)  

YouTube videos ๒ ๓ ๓ ๒    ๒ 11 2 

๖ Social Media 
Platforms 
Such as 
Tik Tok 
 
(5 ชม.) 

การใช้แพลทฟอร์ม  
การดู ฟัง ชมเรื่องราวผ่าน 
Tik TOk 
 

๒ ๓ ๓     3 11 2 

๗ การเดินทาง
ท่องเที่ยว 
Travelling Around 

(6ชม.) 

แหล่งท่องเท่ียวเด่นในอาเซียน 
พูดถึงการเดินทาง 
การจองต๋ัว ท่ีพัก ยานพาหนะ 
แบบฟอร์มการจองต๋ัว
เท่ียวบิน 

          

 รวม ๑๕ ๑๕ ๑๘ ๔ ๒ ๓ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐  
 ลำดับที่ ๒ ๒ ๑ ๓ ๕ ๔ ๒ ๓   

 
7. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้ 
(จำนวนชั่วโมง) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ ๑ แนะนำบุคคล 
Get to Know Me 
(๔ ชม.) 

๑.๑ แนะนำตนเอง และ แนะนำบุคคลได้ 
อธิบายลักษณะของบุคคลได้ -รูปร่าง ทรงผม 
๑.๒ ใช้คำศัพท์-สำนวนอธิบายลักษณะบุคลิกภาพ-
ลักษณะนิสัยบุคคลได้ 
๑.๓ บอกเล่าถึงสมาชิกครอบครัวโดยใช้คำ สำนวน 
ท่ีเรียนรู้เรื่องบุคคล 
๑.4 มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ประยุกต์ใช้ปรัชญา
ฯในการเรียนรู้เผ่าพันธุ์ลักษณะบุคคลในอาเซียน 
ได้ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับบุคคล
ผ่านบทบาทสมมุติ และ 
บรรยาย แผนผังครอบครัว 
2.บรรยายลักษณะบุคคลได้ 
ระบุ ทรงผม รูปร่าง ฯลฯ 

หน่วยที่ ๒ อินเทอร์เน็ต 
Talking about  the 
Internet 
(๔ ชม.) 

๒.๑ ระบุ ช่ือ งาน อาชีพต่างๆ ได้จากการสืบค้น
ทางอินเทอร์เน็ต 
๒.2 สนทนาเกี่ยวกับงาน อาชีพ ได้ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการงาน 
อาชีพต่างๆ 
 โดยใช้ คำ สำนวน ประโยค 
และ บทบาทสมมุติ 



 

 

๒.๓ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้เกี่ยวกับงาน อาชีพ 
ต่างๆ ตามสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน และงานอาชีพใน
อาเซียน 

2.อธิบายลักษณะการทำงานใน
สาขาอาชีพต่างๆได้ 
 

ห น ่ ว ย ท ี ่  ๓   เ ล ื อ ก ใ ช้  
แอพพลิเคชั่น ผ่านแพลท
ฟ อ ร ์ ม ต ่ า งๆ ใ น เ ว ็ บ  - 
โซเชียลมีเดีย 

 
(๔ชม.) 

๓.๑ ผู้เรียนระบุ ประเภท ชนิด ของแอพพลิเคช่ัน
เพื่อ  เรียนรู้เกี่ยวกับ เส้ือผ้า ขนาด ได้ 
๓.๒ ใช้ คำ สำนวน ในการสอบถาม ให้ข้อมูลเรื่อง
เส้ือผ้า ได้ 
๓.๓ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ว่า ควรเลือกแต่ง
กาย เลือกซื้อเส้ือผ้าอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง 
3.4 มีความรู้ด้านชุดแต่งกายตามวัฒนธรรม
เจ้าของภาษา 
3.5 ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับชุดประจำชาติอาเซียน  

1.สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
-ช่ือ เส้ือผ้าเครื่องประดับ 
-ขนาด-สี-แบบ เส้ือผ้า 
- สอบถาม/บอก/ต่อรอง ราคา 
2.สนทนาเกี่ยวกับการชำระค่า
สินค้าได้ 
3.เขียนข้อมูลเส้ือผ้า เครื่องแต่ง
กาย เครื่องประดับ ได้ 

หน่วยที่ ๔ 
การสืบค้นข้อมูลที่สนใจใน

เว็บไซต์ 
 

(4 ชม.) 
 

๔.๑ ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเท่ียว และ เรื่องท่ีสนใจ ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 
และด้านอื่นๆ ได้ 
๔.๒ ผู้เรียนสอบถามและให้ข้อมูลส่ิงท่ีกำลังเกิดขึ้น
ขณะท่ีพูดโดยใช้โครงสร้างทางภาษาท่ีถูกต้อง 
4.3 ผู้เรียนสอบถาม-ให้ข้อมูลท่ีต้ังของสถานท่ีได้ 
4.4 ผู้เรียนสอบถาม-อธิบายเส้นทางได้ 
4.5 ผู้เรียนมีความรู้ด้านทำเลท่ีต้ังของชาติต่างๆใน
ประชาคมอาเซียนได้ 
๔.4 มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

1.สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล: 
-บอกช่ือสถานท่ี 
-บอกทำเล-ท่ีต้ังสถานท่ี 
-สอบถาม-อธิบายเส้นทาง 
-จดจำ/ใช้ วลี ประโยค สำนวน
ภาษาทางสังคม 
-ใช้โครงสร้างทางภาษาถูกต้อง 
2.เขียน อธิบายเส้นทาง-ทำเล
ท่ีต้ัง 

 หน่วยที่ ๕ 
การชม ฟัง ดูเร่ืองราวจาก 

YouTube 
 (๖ ชม.)  

๕.๑ ผู้เรียนใช้ การ ฟัง ดู ชม YouTube และ
สามารถ รู้ เข้าใจ ใช้คำศัพท์ บอกช่ือผัก/ผลไม้/
อาหาร/เครื่องด่ืม/ของหวาน ได้ 
5.2 ผู้เรียนระบุช่ือผัก/ผลไม้/อาหาร/เครื่องด่ืม/
ของหวาน ท่ีช่ืนชอบ ได้ 
5.3 ผู้เรียนสามารถใช้ ศัพท์ วลี สำนวนภาษาใน
การส่ังอาหาร-เครื่องด่ืมฯ ในร้านอาหารได้ 
5.3 ผู้เรียนบอกรายละเอียดเมนูหาร ท่ีช่ืนชอบ ได้ 
5.4 ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติ
อาเซียน 
๕.3 มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 
 

1.สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล: 
-บอกชื ่อผ ัก/ผลไม้/อาหาร/
เครื่องด่ืม/ของหวาน ท่ีชอบและ
ไม่ชอบ ได้ 
-ส่ังอาหาร/เครื่องด่ืม/ของหวาน
ในร้านอาหารได้ 
-อธ ิบายลักษณะและวิธ ีการ
ทำอาหาร 
-จดจำ/ใช้ วลี ประโยค สำนวน
ภาษาทางสังคม 
-ใช้โครงสร้างทางภาษาถูกต้อง  



 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
(จำนวนชั่วโมง) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 7 
การเดินทางท่องเที่ยว 
Travelling Around 

(๕ชม.) 

๖.๑ ผู้เรียนบอกรายละเอียดป้ายข้อมูลท่ีพบเจอ
ระหว่างการเดินทางได้ 
๖.๒ ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
แสดงความรู้สึกจากการเดินทางได้ 
6.3 ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
สอบถามและจองต๋ัวเดินทางได้ 
6.4 ผู้เรียนสามารถกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจได้ 
6.5 ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชาติต่างๆใน ASEAN ได้ 
๖.6 มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

1.สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล: 
-บอกรายละเอียดป้ายให้ข้อมูล 
-กล่าวแสดงความรู้สึก 
-จองต๋ัวเดินทาง 
-จดจำและใช้ วลี ประโยค 
สำนวนภาษาทางสังคม Social 
Language ได้ 
-ใช้โครงสร้างทางภาษาถูกต้อง 
-แสดงบทบาทสมมุต ิ ตามท่ี
กำหนด 
2. กรอกแบบฟอร์มการจองต๋ัว
เครื่องบินได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง การแนะนำตนเอง Get to Know Me และ การแนะนำบุคคล Introducing 
People 
2. จำนวน 4 ช่ัวโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 ด้านความรู้     

๑. รู้จักลักษณะของบุคคล  -รูปร่าง ทรงผม  
๒. รู้คำศัพท์-สำนวนเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพ-ลักษณะนิสัยบุคคล 
๓. รู้จักคำศัพท์ท่ีใช้เรียกสมาชิกครอบครัว 

ด้านทักษะ 
1. อธิบายลักษณะ -รูปร่าง ทรงผม ของบุคคลได้ 
2. อธิบายลักษณะบุคลิกภาพ-ลักษณะนิสัยบุคคลได้ 
3. บอกเล่าถึงสมาชิกครอบครัวโดยใช้คำ สำนวน ท่ีเรียนรู้เรื่องบุคคล 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1. แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบัน 
ความร่วมมือ/ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
 2. ความรับผิดชอบ ในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับบุคคลผ่านบทบาทสมมุติ และ บรรยาย แผนผังครอบครัว 

2.บรรยายลักษณะบุคคลได้ ระบุ ทรงผม รูปร่าง ฯลฯ 
5. เนื้อหา 

มนุษย์มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในโลกและภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ASEAN ประกอบด้วยกลุ่มคนหลายเผ่าพันธุ์  ดังนี้ 

Caucasoids  เผ่าพันธุ์คอเคซอยด์ มีสีผิวอ่อน Fair Complexion จมูกโด่งแคบ High Nose 
ผมเป็นลอนยาว Long Wavy Hair  ริมฝีปาก Thin Lips ตัวสูงใหญ่ Big and Tall  หนวดเคราดก 
Long Beard and Moustache  

Negroids เผ่าพันธุ์นิกรอยด์ ลักษณะศีรษะยาว High Forehead ผมหยิก Curly Hair จมูก
กว้าง Wide Nose ผิวดำ Dark Complexion ปากหนา Thick Lips มีถ่ินฐานและดำรงชีวิตในแถบ
หมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เช่น Indonesia, Brunei, Timor  Philipines (ชนเผ่ามินดาเนา)
และชนเผ่าบนหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก Pacific Ocean ทางตะวันออกของนิวกนิ ี



 

 

Mongoloids เผ่าพันธุ์มองโกลอยด์ ผิวสีเหลือง Yellow น้ำตาลอ่อน Light Brown จนถึง
น้ำตาลเข้ม Dark Brown ผมดำเหยียดตรง Straight Black Hair ใบหน้าแบนกว้าง Wide Flat Face 
ศีรษะกลมเล็ก Small Round Head โหนกแก้มสูง High Cheekbone จมูกเล็ก Small Nose 
นัยน์ตามีสีดำหรือสีน้ำตาล Brown and Dark Eyes ตาเรียว Tapering Eyes มีถ่ินฐานและดำรงชีวิต
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น Myanmar, Thailand , Laos, Vietnam 

Australoids เผ่าพนัธุอ์อสเตรลอยด์ ศีรษะยาว High Forehead รูปร่างเต้ีย Short ผิวดำ
คล้ำ Dark Complexion ผมหยิก Curly Hair จมูกแบนใหญ่ Big Flat Nose Eyes มีถ่ินฐานและ
ดำรงชีวิตในแถบแหลมมลายู หมู่เกาะอินโดนีเซีย นิวกินี  ไปจนถึงทวีปออสเตรเลีย 

ด้านทักษะ(ปฏิบัติ) 
1. แบบฝึกหัด ก่อนเรียน/หลังเรียน Pretest -  Direction: Choose the best answer. 

1. He is 180 centimeters………………………………………………………………………………………………. 
a. Long b. high  c. tall  d. wide 

2. She weighs 100 kilograms. She is……………………………………………………………………………. 
a. Underweight  b. overweight  c. slender d. slim 

3. I am 17 years old. I am very……………………………………………………………………………………… 
a. Young b. old  c. ancient d. modern 

4. A: …………………………………………………? 
B: There are 3 people in the family. 
a. How much persons are there? 
b. Are there 3 peoples in your family? 
c. There are your father, your mother, and you. Is that right? 
d. D. How many people are there? 

5. A: ……………………………………………………? 
B: I am hardworking and kind 
a. How do you know? 
b. How do you describe yourself? 
c. What do you look like? 
d. What are you looking for? 

6.  Which pair of words has the opposite meaning? 
a. Smart ≠ Beautiful 
b. Lazy ≠ Afraid 
c. Foolish ≠ Clever 
d. Selfish ≠ Self-Confident 



 

 

7. Alan is my father’s father. He is my………………………………………………………………………. 
a. Grandfather     b. great grandfather c. godfather d. father-in-law 

8. Henry is my uncle’s son. He is my………………………………………………………………………….. 
a. Nephew b. brother c. grandson d. cousin 

9. Jane is 13 years old. I am 15 years old. She is my……………………………………………….. 
a. Older brother b. younger sister c. niece d. grandmother 

10. A: What does she look like? 
B: ………………………………………………………… 
a. She is slim and beautiful. c. She likes going shopping. 
b. She is my sister.   D. She is a model. 

ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ  

1. การเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมตำราเรียน วัสดุ  อุปกรณ์ ผู้เรียนจะต้องนำมาอย่างครบถ้วน 
2. กรณีแสดงบทบาทสมมุติ Role Play ตามท่ีกำหนด ผู้เรียนจะต้องฝึกฝน และแสดงตาม

ความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วัสดุ อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง                        
3. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนจะต้องมีการใช้ เทคนิคท่ีแปลกใหม่ ใช้ส่ือและเทคโนโลยี

ประกอบการนำเสนอท่ีน่าสนใจ นำวัสดุในท้องถิ่น หรือวัสดุท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ Re-use หรือวัสดุ 
รีไซเคิล Re-cycle มาประยุกต์ใช้   อย่างคุ้มค่าและประหยัด 

 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
ให้ผู้เรียน จับคู่ หรือ สนทนากลุ่ม เรื่อง บุคคล 
รูปร่าง ลักษณะบุคลิกภาพ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.๑ อธิบายลักษณะของบุคคลแต่ละเผ่าพันธุ์ได้ 
6.๒ อธิบายความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวได้ 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1 Get to 
Know Me
แนะนำบุคคล 
Introducing 
People 
(2ช่ัวโมง) 
 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ

- หนังสือเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
- ภาพบุคคลรูปร่าง
ต่างๆ 
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 



 

 

หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
2HairStyles 
and 
Personality 
(2ชั่วโมง) 

- รูปทรงผม
แบบต่างๆ 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ

- หนังสือเรียนวิชา 
 ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
 
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 



 

 

และ 
บุคลิกภาพ 

หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1 การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  20 คะแนน 
ทักษะ    30 คะแนน 
จิตพิสัย    30 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 20 คะแนน 

   รวม   100 คะแนน 
 



 

 

 การวัดประเมินผลแต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมาตัดสิน
ผลการเรียนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 

คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ระดับการเรียน 4 ถือว่าอยู่ระดับดีเย่ียม 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75-79 ระดับการเรียน3.5 ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70-74 ระดับการเรียน3 ถือว่าอยู่ระดับดี 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65-69 ระดับการเรียน2.5 ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60-64 ระดับการเรียน2 ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 55-59 ระดับการเรียน1.5 ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 50-54 ระดับการเรียน1 ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50 ระดับการเรียน0 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ 

 
9. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
1. จุดประสงค์การสอนมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับเนื้อหาในหน่วยเรียน 
2. กำหนดและแบ่งขอบเขตของเนื้อหาได้เหมาะสมคลอบคลุมทุกจุดประสงค์การสอน 
3. แบ่งเวลาการสอนได้เพียงพอและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีสอน 
4. กิจกรรมระหว่างการสอนสามารถให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้ครบทุกกิจกรรมภายในห้องเรียน 
5. ส่ือท่ีใช้ร่วมกับการสอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนได้ดี 

 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
1. ผู้เรียนมีความเข้าใจในจุดประสงค์การเรียนและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะตามจุดประสงค์การเรียน 
2. ผู้เรียนมีผลคะแนนสอบก่อนเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อเรื่องสามารถทำกิจกรรมระหว่างเรียนได้ 
3. การให้ความร่วมมือในการอภิปรายหรือระดมสมองของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
4. การฝึกทักษะหลังการเรียนผลของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี 
5. ผลการบันทึกการเรียนรู้ผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 



 

 

• ผลการสอนของครู 
1. สอนเนื้อหาได้ครบทุกกระบวนการ 
2. ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ จนผู้เรียนเกิดความชำนาญในการใช้

ภาษา 
3. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาทุกกระบวนการ ทำให้ผู้สอนมีความมั่นใจในการ

สอน และเกิดประสิทธิภาพในการสอน 
4. กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการต่ืนตัวระหว่างการเรียนอยู่ตลอดเวลา ร่วมทำกิจกรรม แสดงความ

คิดเห็นระหว่างการเรียน 
 
  



 

 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...........................ระดับช้ัน...............กลุ่ม........................ 
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๘              
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19              
20              

หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนหรือหลังเรียน 
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 

 Post Test แบบทดสอบหลังเรียน 

Exercise 1: Choose adjectives to describe 5 of your friends. 

Height:  Tall  Short  Normal height   
Build:  Skinny  Slender  Fat  Overweight  
Hair:  Short  Long  Medium length   
  Straight  Curly  Wavy   
  Blonde  Brown  Red  Black  Grey 
Eyes:  Grey  Green  Blue  Brown  Dark 
Complexion:   Fair  Tanned  Dark  Light brown 
Face:   Oval  Square   

 
Friends/Classmates Height Build Hair Eyes Complexion Face 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

Exercise 2: Match the adjectives with their meanings. 

1) …………………cheerful a. Able to read and write 

2) …………………dynamic b. Beautiful, attractive, or graceful 

3) …………………elegant c. Full of energy and new ideas 

4) …………………intelligent d. Happy 

5) …………………industrious e. Hard working 

6) …………………literate f. Talk a lot 

7) …………………talkative g. Very clever in thinking and understanding 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง Google Search about works  
2. จำนวน 4 ช่ัวโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
        ด้านความรู้       

1. About ASEAN: Lineage 
2. Occupations 
3. Identifying Jobs 
4. Useful Phrases 
5. Grammar Focus 
6. Talking about skills & Abilities 
7. Useful Phrases 

        ด้านทักษะ 
1. Let’s Talk 
2. Let’s Write 

บันทึกหลังการสอน 
หน่วยที่ 1 แนะนำตนเอง  Get to Know Me แนะนำบุคคล Introducing People  
ผลการใช้แผนการสอน 
1. แผนการสอนท่ีกำหนดไว้สามารถใช้สอนได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด  
2. สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน 
ผลการเรียนของนักเรียน 
1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทเรียนร่วมกัน  อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
2. คะแนนการทดสอบหลังเรียนดีขึ้นเมื่อเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 
3. นักศึกษาบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม 
ผลการสอนของครู 
1. สอนเนื้อหาได้ครบทุกกระบวนการ 
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ  
3. นักศึกษาบางคนท่ีไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงความ
คิดเห็น 
 



 

 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
1. สนทนาโต้ตอบแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และลักษณะการทำงาน 
2. เขียนให้ข้อมูลบุคคล ด้าน งานอาชีพ 

 

5.เนื้อหา 
1. คำศัพท์เก่ียวกับงาน อาชีพต่างๆ 
 วิศวกรรม (Engineering) การสำรวจ (Survey)  สถาปัตยกรรม (Architecture) การแพทย์ 
(Medical Profession) ทันตแพทย์ (Dentistry) การพยาบาล (Nursing) การบัญชี (Accountancy) 
การบริการ/การท่องเที่ยว (Service & Tourism Industry) 

2. Grammar Focus: Present Simple Tense 
Present Simple Tense ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับงานและการทำงานในปัจจุบัน เช่น 

• She is a nurse. Verb to BE จะต้องถูกผันตามประธาน 
• I am a librarian. Verb to BE จะต้องถูกผันตามประธาน 
• We are quality controllers. Verb to BE จะต้องถูกผันตามประธาน 
• She works as an actress. ถ้าประธานเอกพจน์กริยาช่องท่ี 1 ต้องเติม (-s/-es) 
• They work as technicians. ถ้าประธานเอกพจน์กริยาช่องท่ี 1 ไม่ต้องเติม (-s/-es) 
• You work for Murata Corp. 
• Pat is not a messenger. ในประโยคปฏิเสธนำ NOT มาเติมหลัง Verb to BE  
• Maria and Fred don’t work part-time. ในกรณีท่ีไม่มีกริยาช่วยในประโยค ให้ดึง Verb to DO 

เข้า 
มาช่วย (do/does) แล้วเติม NOT ข้างหลัง 

3. Identifying Jobs 
Directions: Read and listen to the dialogue. Answer the questions that follow. 

A: Hello, Chris. Long time no see. What do you do now? 

B: Hello, Thomas. I work as a receptionist. 

A: Where do you work? 

B: I work at Four Seasons Hotel. What about you? 

A: I am an electronic technician. I work at Home Product Center. 

B: Good. Nice seeing you today. Bye. 

 



 

 

4. Useful Phrases 
Talking about Jobs 

→ What is his job? He is a barman. 
→ What is her job? She is a cashier. 
→ What are their jobs? They are electricians. 
→ What do you do? I work as a construction foreman. 
→ What does he do? He works as a photographer. 
→ What does she do for a living? She works as a reporter. 

Introducing Employers 

→ Where does he work? He works at Siam Denso Manufacturing. 
→ Where do you work? I work at SHK Group. 
→ Who does she work for? She works for Syntech Construction. 
→ Who do they work for? They work for ACS Insurance. 

Other Phrases 

1. I work part-time. 4. I’ve got a full-time job. 
5. I’m unemployed. 6. I’m self-employed. 

 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

• แสดงความรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพต่างๆ  
สนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลโดยใช้โครงสร้าง
ทางภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม ด้าน งาน อาชีพได้ 

• ระบุช่ือคำศัพท์เกี่ยวกับงานอาชีพได้  

• อธิบายลักษณะงานได้ 

• อธิบายถึง 8 สาขาอาชีพท่ีสามารถ
เคล่ือนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียนได้
จากเนื้อหาในหัวข้อ About ASEAN : 
Nationalities  

6.1 ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบายเกี่ยวกับเรื่อง
Talking about Jobs โดยใช้ทักษะ 

1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 
2. วิเคราะห์และตีความหมาย 
3. ต้ังคำถามและให้ข้อมูล 

6.2 ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
6.3 ประยุกต์ความรู้กับงานอาชีพ 
 

 
 
 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1 
(2ช่ัวโมง) 
-  

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้า

บทเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานท่ี
ได้มาตรฐานและได้รับการรับรอง ว่า
จะสามารถเคล่ือนย้ายไปทำงานใน
ประเทศแถบอาเซียนได้ และภาษาท่ี
จะใช้ส่ือสารในประชาคมอาเซียนคือ
ภาษาอังกฤษ (English Language) 
นอกจากนี้แรงงานบางส่วนจะต้องมี
ความรู้ด้านภาษาจีน (Chinese) 
ประวัติศาสตร์ (History) และ
เทคโนโลยี (Technology) กระตุ้น
ให้ผู้เรียนรู้สึกและคิดตามหลังจากนั้น
ก็ทำการโยงเรื่องไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 

2.  ขั้นให้ความรู้ 
จะให้เนื้อหาเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างทางภาษา วลี ประโยค และ
สำนวนทางสังคมเกี่ยวกับการอาชีพ 
และทักษะความสามารถ   
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่ง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้
การถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง 
หรือให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริง  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่(กิจกรรม
เสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ีพึง
ประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

- หนังสือเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
 - ชุดการสอน  
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1 การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  20 คะแนน 
ทักษะ    30 คะแนน 
จิตพิสัย    30 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 20 คะแนน 

   รวม   100 คะแนน 
 
 การวัดประเมินผลแต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมาตัดสิน
ผลการเรียนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 

คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป  ระดับการเรียน 4  ถือว่าอยู่ระดับดีเย่ียม 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75-79  ระดับการเรียน3.5  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70-74  ระดับการเรียน3  ถือว่าอยู่ระดับดี 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65-69  ระดับการเรียน2.5  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60-64  ระดับการเรียน2  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 55-59  ระดับการเรียน1.5  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 50-54  ระดับการเรียน1          ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับการเรียน0          ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ 

9. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

1. ผู้สอนสรุปหน่วยเรียนท่ี 2 เรื่อง Talking about Jobs และให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ีได้เรียนให้
มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผู้สอนสรุปเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้ในบทนี้ ดังรายละเอียด  
• บอก 8 สาขาอาชีพท่ีสามารถเคล่ือนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียนได้จะได้  1  คะแนน 
• ใช้คำศัพท์ในการบอกลักษณะอาชีพได้ถูกต้องจะได้  1  คะแนน 
• อธิบายลักษณะงานได้จะได้  1  คะแนน 
• ใช้วลี ประโยค และสำนวนภาษาในการระบุอาชีพได้  1  คะแนน 
• ใช้ Present Simple Tense เพื่ออธิบายเกี่ยวกับงานและการทำงานท่ีเป็นปัจจุบันได้ถูกต้องจะได้  1  

คะแนน 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำบันทึกการเรียนรู้ หน้าท่ี 30แล้วสรุปผลคะแนน เพื่อประเมินตนเอง  



 

 

 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. จุดประสงค์การสอนมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับเนื้อหาในหน่วยเรียน 
2. กำหนดและแบ่งขอบเขตของเนื้อหาได้เหมาะสมคลอบคลุมทุกจุดประสงค์การสอน 
3. แบ่งเวลาการสอนได้เพียงพอและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีสอน 
4. กิจกรรมระหว่างการสอนสามารถให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้ครบทุกกิจกรรมภายในห้องเรียน 
5. ส่ือท่ีใช้ร่วมกับการสอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนได้ดี 

ผลการเรียนของนักเรียน 
1. ผู้เรียนมีความเข้าใจในจุดประสงค์การเรียนและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะตามจุดประสงค์การเรียน 
2. ผู้เรียนมีผลคะแนนสอบก่อนเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อเรื่องสามารถทำกิจกรรมระหว่างเรียนได้ 
4. การให้ความร่วมมือในการอภิปรายหรือระดมสมองของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
5. การฝึกทักษะหลังการเรียนผลของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี 
6. ผลการบันทึกการเรียนรู้ผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ผลการสอนของครู 

1. สอนเนื้อหาได้ครบทุกกระบวนการ 
2. ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ จนผู้เรียนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา 
3. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาทุกกระบวนการ ทำให้ผู้สอนมีความมั่นใจในการสอน 

และเกิดประสิทธิภาพในการสอน 
4. กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการต่ืนตัวระหว่างการเรียนอยู่ตลอดเวลา ร่วมทำกิจกรรม แสดงความคิดเห็น

ระหว่างการเรียน 
 

  



 

 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...........................ระดับช้ัน...............กลุ่ม........................ 
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๙              

๑๐              
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17              
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

แบบทดสอบก่อนหรือหลังเรียน 

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 

แบบทดสอบก่อนเรียน 



 

 

Pre-Test 
 

1. A…………………………………………….works in a restaurant 
a. Production manager  c. Chef 
b. Housekeeper    d. pharmacist 

2. A………………………………………….designs and cuts hair. 
a. Customer    c. graphic designer 
b. barber    d. shop assistant 

3. A………………………………………………. leads the sales team. 
a. Sales supervisor   c. sales representative 
b. Salesman    d. salesperson 

4. A: What’s his job? 
B:…………………………………………………………… 
a. He is a dentist.   c. They are photographers. 
b. She is a language trainer. d. I am a technician. 

5. Rex works……………………………………sales supervisor. 
a. for         b. at             c. in           d. as 

6. Catherine works…………………………… HMT Engineering. 
a. In          b. for            c. as           d. for    

7. My friend works ……………………………………..marketing. 
a.  as          b. at            c. in             d. for    

     8.  A……………………………………………… can communicate well in English. 
 a. cashier   c. phone operator 
 b. tour guide   d. butcher 
     9.  A: Can Frank design a product? 
 B: …………………………………………………. 

a. Yes, he can.  c. Yes, I can. 
b. Yes, she can’t.  d. No, you can’t. 

    10.A deliveryman is able to…………………………………….. 
a. cook meals   b. send the goods to customers 
c. do research   d. deal with problems 
 

 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

  

บันทึกหลังการสอน 

หน่วยที่ 2. พูดคุยเก่ียวกับงานอาชีพ Talking about Jobs 

ผลการใช้แผนการสอน 

1. แผนการสอนที่กำหนดไว้สามารถใช้สอนได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด  
2. สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

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

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทเรียนร่วมกัน  อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. คะแนนการทดสอบหลังเรียนดีข้ึนเมื่อเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

3. นักศึกษาบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม 

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

ผลการสอนของคร ู

1. สอนเน้ือหาได้ครบทุกกระบวนการ 

2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ  
3. นักศึกษาบางคนที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงความคิดเห็น 

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

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลือกใช้ แอพพลิเคช่ัน ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆในเว็บ - โซเชียลมีเดีย 
(5 ชม.) 
2. จำนวน 5 ช่ัวโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
     ด้านความรู้        

1. บอก 8 สาขาอาชีพท่ีสามารถเคล่ือนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียนได้  
2. ใช้คำศัพท์ในการบอกลักษณะอาชีพได้ถูกต้อง   
3. อธิบายลักษณะงานได้  
4. ใช้วลี ประโยค และสำนวนภาษาในการระบุอาชีพได้  
5. ใช้ Present Simple Tense เพื่ออธิบายเกี่ยวกับงานและการทำงานท่ีเป็นปัจจุบัน  
6. สนทนาโต้ตอบเพื่อบอกทักษะและความสามารถในงานท่ีทำได้   
7. ใช้วลี ประโยค และสำนวนภาษาในการบอกทักษะและความสามารถของตนเองได้ถูกต้องและ

เหมาะสม  
 ด้านทักษะ 

1. สนทนาโต้ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะ และความสามารถท่ีใช้ในอาชีพ  
2. เขียนบรรยายเพื่อให้ข้อมูลทักษะและความสามารถในการทำงาน  

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีระเบียบวินัยทุกขั้นตอน ต้ังแต่ก่อนเข้าเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
2. มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียน โดยใช้หลักความมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
  3.แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ คำนึงถึงความซื่อสัตย ์ในการทำงาน มีความ

ร่วมมือในการทำงานกลุ่ม 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 41 สนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ 

 * บอกช่ืออาชีพ 
 * สอบถาม และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะ ความสามารถ 
 * อธิบายลักษณะการทำงาน 
 * จดจำ และ ใช้ วลี ประโยค สำนวนภาษาทางสังคม Social Language และใช้โครงสร้างทาง

ภาษาถูกต้อง 
 * แสดงบทบาทสมมุติตามท่ีกำหนดได้ 
4.2 เขียนให้ข้อมูลบุคคล ตามท่ีกำหนด 
  
 



 

 

4. เนื้อหา 
1. Ben is an office clerk. He can…………………………………………………………………………… 
2. George is a machine operator. He is able to…………………………………………………………… 
3. John is an electrician. He is able to……………………………………………………………………… 
4. Ken is a salesperson. He can…………………………………………………………………………… 
5. Max is a doctor. He is able to…………………………………………………………………………… 
6. Miranda is a cashier. She is able to……………………………………………………………………… 
7. Paul is a businessperson. He can………………………………………………………………………… 
8. Rachel is a fashion designer. She can…………………………………………………………………… 
Will is an auto mechanic. He is able to………………………………………………………………… 

 Exercise 1: Complete the sentences with the occupation vocabulary. 

accountant Baker Barber carpenter Chef Fight attendant 
optician plumber Porter Sales representative tailor technician 
1. A………………………………. checks machines for work efficiency. 
2. A………………………………. constructs a wooden house. 
3. A………………………………. designs a hairstyle and cut hair. 
4. A………………………………. fixes or repairs water pipes. 
5. A………………………………. keeps records of money.  
6. A………………………………. makes bread and cake for sales. 
7. A………………………………. presents products or services to people for sales. 
8. A………………………………. repairs and makes clothes to people for sales. 
9. A………………………………. tests people’s eyes. 
10. A………………………………. welcomes and serves passengers in an airplane. 
11. A………………………………. works in a big restaurant or in a hotel. 
12. A………………………………. carries customer’s bags at airports or hotels. 

Exercise 2: Match the occupations with the workplaces. Write letters (a, b, c,…) in the blanks. Choose the 
most appropriate answer. Ask a question and answer it. 

Q: Where does a teacher work? A: A teacher works in a school. 
Occupations Workplaces 

1. ……..Auto mechanic 
2. ……..Dentist 
3. ……..Editor 
4. ……..Flight attendant 
5. ……..Hairdresser 
6. ……..News reporter 
7. ……..Scientist 
8. ……..Secretary 
9. ……..Shop assistant 
10. ……..Surgeon 
11. ……..Waiter 
12. ……..Welder 

a. Airline 
b. Beauty salon 
c. Department store 
d. Dental clinic 
e. Garage 
f. Hospital 
g. Laboratory 
h. Office 
i. Press company 
j. Publishing company 
k. Restaurant 
l. Steel company 



 

 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.๑ แพลทฟอร์มต่างๆบนอินเทอร์เน็ต ได้ 
6.๒ ใช้ Google Search สืบค้นข้อมูลท่ีสนใจได้ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.๑ แพลทฟอร์มต่างๆบนอินเทอร์เน็ต ได้ 

6.๒ ใช้ Google Search สืบค้นข้อมูลท่ีสนใจได้ 

 
 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1 งานอาชีพ 
Jobs / 
Occupations 
(2ช่ัวโมง) 
 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

- หนังสือเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
- ชุดการสอน  
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 
 

 
 
 
 
 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
2ลักษณะงาน 
Jobs 
Descriptions 
(2ช่ัวโมง) 
 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

- หนังสือเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
- ชุดการสอน  
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
3 
ความสามารถ
ในงานอาชีพ 
Jobs Ability 
(2ช่ัวโมง) 
 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

- หนังสือเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
- ชุดการสอน  
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 
 
 

 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
4 
(4 ช่ัวโมง) 
 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

- หนังสือเรียนวิชา 
 ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
- ชุดการสอน  
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

จะนำเอาผลของการสอบ ตรวจดูถ้า
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เราต้องการ
สอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยังขาดความรู้
อะไร สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1 การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  20 คะแนน 
ทักษะ    30 คะแนน 
จิตพิสัย    30 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 20 คะแนน 

   รวม   100 คะแนน 
 การวัดประเมินผลแต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมาตัดสิน
ผลการเรียนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป  ระดับการเรียน 4  ถือว่าอยู่ระดับดีเย่ียม 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75-79  ระดับการเรียน 3.5  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70-74  ระดับการเรียน 3  ถือว่าอยู่ระดับดี 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65-69  ระดับการเรียน 2.5  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60-64  ระดับการเรียน 2  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 55-59  ระดับการเรียน 1.5  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 50-54  ระดับการเรียน 1  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับการเรียน 0  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ 
 
9. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
 
 
 



 

 

บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน. 

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ผลการสอนของครู 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...........................ระดับช้ัน...............กลุ่ม........................ 
ลำดับ
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๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              

๑๐              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

 

1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลท่ีสนใจในเว็บไซต์ 

2. จำนวน 10 ช่ัวโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
        ด้านความรู้        

1. มีความรู้เรื่อง Search engine 
 

        ด้านทักษะ 
๑. แสดงวิธีสืบค้นข้อมูลได้ 
๒. แสดงวิธีสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง 

บันทึกหลังการสอน 

หน่วยที่ 3.  
ผลการใช้แผนการสอน 

1. แผนการสอนที่กำหนดไว้สามารถใช้สอนได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด  
2. สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

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

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทเรียนร่วมกัน  อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. คะแนนการทดสอบหลังเรียนดีข้ึนเมื่อเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

3. นักศึกษาบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม 

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

ผลการสอนของคร ู

1. สอนเน้ือหาได้ครบทุกกระบวนการ 

2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ  
3. นักศึกษาบางคนที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงความคิดเห็น 

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

 



 

 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรมบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. ความมีวินัย   
 2. ความรับผิดชอบ 
 3. แสดงออกด้านการตรงต่อเวลาความสนใจใฝ่รู้ไม่หยดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหาความซื่อสัตย์ความร่วมมือ 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

๑. แสดงวิธีสืบค้นข้อมูลได้ 
๒. แสดงวิธีสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง 

5. เนื้อหา 

   
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ  
6.๑ อธิบายการใช้ search engines ได้ 
6.๒ เลือกใช้ search engine ได้ 
6.3 ใช้ search engine สืบค้นข้อมูล ได้ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ  
6.๑ อธิบายการใช้ search engines ได้ 

6.๒ เลือกใช้ search engine ได้ 

6.3 ใช้ search engine สืบค้นข้อมูล ได้ 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1 
(4ช่ัวโมง) 
 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 

- หนังสือเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
 - ชุดการสอน  
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
2 
(4ช่ัวโมง) 
 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 

- หนังสือเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
- ชุดการสอน  
 
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
3 
(4ช่ัวโมง) 
 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 

- หนังสือเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
- ชุดการสอน  
 
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

2.  ขั้นให้ความรู้ 
จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
4 
(4 ช่ัวโมง) 
 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 

- หนังสือเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
- ชุดการสอน  
 
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
5 
(4 ช่ัวโมง) 
-  

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 

- หนังสือเรียนวิชา 
 
- ชุดการสอน  
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1 การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  20 คะแนน 
ทักษะ    30 คะแนน 
จิตพิสัย    30 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 20 คะแนน 

   รวม   100 คะแนน 
 
 การวัดประเมินผลแต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมาตัดสิน
ผลการเรียนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 

คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป  ระดับการเรียน 4  ถือว่าอยู่ระดับดีเย่ียม 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75-79  ระดับการเรียน3.5  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70-74  ระดับการเรียน3  ถือว่าอยู่ระดับดี 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65-69  ระดับการเรียน2.5  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60-64  ระดับการเรียน2  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 55-59  ระดับการเรียน1.5  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 50-54  ระดับการเรียน1  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน

มาก 
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับการเรียน0  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ 

9. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

ผลการใช้แผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
ผลการเรียนของนักเรียน 

................................................................................................................................................................... 
ผลการสอนของครู 

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



 

 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...........................ระดับช้ัน...............กลุ่ม........................ 
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๘              
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11              
12              
13              
14              
15              
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17              
18              
19              
20              

หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง การชม ฟัง ดูเรื่องราวจาก YouTube (4 ชม.) 

2. จำนวน 12 ช่ัวโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
        ด้านความรู้        
 
        ด้านทักษะ 
1. สามารถ  ได้ 
2. สามารถบอก   ได้ 
        ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ความรับผิดชอบ   
2. ความสนใจใฝ่รู้ 
3.ความมีวินัยความมีมนุษยสัมพันธ์ความรับผิดชอบและความเช่ือมั่นในตนเอง 

บันทึกหลังการสอน 

หน่วยที่ 4. การบอกทิศทาง Giving Directions 

ผลการใช้แผนการสอน 

1. แผนการสอนที่กำหนดไว้สามารถใช้สอนได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด  
2. สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

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

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทเรียนร่วมกัน  อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. คะแนนการทดสอบหลังเรียนดีข้ึนเมื่อเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

3. นักศึกษาบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม 

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

ผลการสอนของคร ู

1. สอนเน้ือหาได้ครบทุกกระบวนการ 

2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ  
3. นักศึกษาบางคนที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงความคิดเห็น 

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



 

 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับการ ใช้ YouTube ในเรื่องท่ีสนใจเรียนรู้ และการใช้สำนวนภาษาอังกฤษ 
 
5. เนื้อหา 

  

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.มีความรู้-เข้าใจ เนื้อหา ใน YouTube จากการ
เรียนรู้ในห้องเรียน และด้วยตนเอง ด้วยการบอกเล่า
เป็นภาษาอังกฤษโดยย่อ ได้ 
2. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ บอกเล่าเรื่องราวใน 
YouTube ได้ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
1.มีความรู้-เข้าใจ เนื้อหา ใน YouTube จากการ
เรียนรู้ในห้องเรียน และด้วยตนเอง ด้วยการบอกเล่า
เป็นภาษาอังกฤษโดยย่อ ได้ 

2. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ บอกเล่าเรื่องราวใน 
YouTube ได้ 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1 
(4ช่ัวโมง) 
 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง

- หนังสือเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
 
- ชุดการสอน  
 
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
2 
(4ช่ัวโมง) 
-  

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง

- หนังสือเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต 2 
- ชุดการสอน  
 
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1 การแบ่งคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู้  20 คะแนน 
ทักษะ    30 คะแนน 
จิตพิสัย    30 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 20 คะแนน 

   รวม   100 คะแนน 
 
 การวัดประเมินผลแต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมาตัดสิน
ผลการเรียนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 

คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป  ระดับการเรียน 4  ถือว่าอยู่ระดับดีเย่ียม 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75-79  ระดับการเรียน3.5  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70-74  ระดับการเรียน3  ถือว่าอยู่ระดับดี 



 

 

คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65-69  ระดับการเรียน2.5  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60-64  ระดับการเรียน2  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 55-59  ระดับการเรียน1.5  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 50-54  ระดับการเรียน1          ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50             ระดับการเรียน0         ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ 

 
9. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

ผลการใช้แผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

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



 

 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา...................................สาขางาน...........................ระดับช้ัน...............กลุ่ม........................ 
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๙              

๑๐              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง Social Media Platforms Such as Tik Tok 
2. จำนวน 8 ช่ัวโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

ด้านความรู้        
ด้านทักษะ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

บันทึกหลังการสอน 

หน่วยที่ 5. Eating in Restaurant การรับประทานอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. แผนการสอนที่กำหนดไว้สามารถใช้สอนได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด  
2. สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

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

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทเรียนร่วมกัน  อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. คะแนนการทดสอบหลังเรียนดีข้ึนเมื่อเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

3. นักศึกษาบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม 

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

ผลการสอนของคร ู

1. สอนเน้ือหาได้ครบทุกกระบวนการ 

2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ  
3. นักศึกษาบางคนที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงความคิดเห็น 

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

 



 

 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับ Social Media Platforms Such as TikTok 
5. เนื้อหา 
  

 

 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ Tik Tok ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

6.๑. การชมส่ิงท่ีสนใจ ใน TikTOkได้ 
6.๒. บอกวิธีการทำ TikTok .oginjv’mujlo.0 ได้ 
6.3. แสดงวิธี การชม การแชร์ TikTokได้          

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC 

http://www.pngall.com/tiktok-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://buscarempleo.republica.com/especiales/tik-tok-busca-ayudar-a-los-jovenes-a-conseguir-empleo-con-esta-funcion.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 
Making a 
Call 
(4ช่ัวโมง) 
-  

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 

- หนังสือเรียนวิชา 
 
 - ชุดการสอน  
 
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

 



 

 

 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
2 
(8ช่ัวโมง) 
-  

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
กระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นการเล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ
เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆหรือการใช้
คำถามนำการแสดง ท่ีจะให้ผู้เข้า
เรียนรู้สึกและคิดตามในบทเรียนนั้นๆ
หลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่
ขั้นตอนท่ี 2 
2.  ขั้นให้ความรู้ 
จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา
รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน
3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน
นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ
ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ
ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน
บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ
ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป
ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข
แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

- หนังสือเรียนวิชา 
 
- ชุดการสอน  
 
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบหลัง
เรียน 
- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 



 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1 การแบ่งคะแนน  
 

คะแนนทดสอบความรู้  20 คะแนน 
ทักษะ    30 คะแนน 
จิตพิสัย    30 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 20 คะแนน 

   รวม   100 คะแนน 
 
 การวัดประเมินผลแต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมาตัดสิน
ผลการเรียนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 

คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป  ระดับการเรียน 4  ถือว่าอยู่ระดับดีเย่ียม 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75-79  ระดับการเรียน3.5  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70-74  ระดับการเรียน3  ถือว่าอยู่ระดับดี 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65-69  ระดับการเรียน2.5  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60-64  ระดับการเรียน2  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 55-59  ระดับการเรียน1.5  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 50-54  ระดับการเรียน1  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน

มาก 
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับการเรียน0  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ 

9. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

ผลการใช้แผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
ผลการเรียนของนักเรียน 

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

ผลการสอนของครู 



 

 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...........................ระดับช้ัน...............กลุ่ม........................ 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

 

1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง Travelling Around (5ชม.) 
2. จำนวน 8 ช่ัวโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

ด้านความรู้     บอกแหล่งท่องเท่ียวได้   
ด้านทักษะ   ใช้ภาษาอังกฤษ แนะนำแหล่งท่องเท่ียวได้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับ Tourist Attractions 
 

บันทึกหลังการสอน 

หน่วยที่ 6. Making a Call  ติดต่อทางโทรศัพท์ 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. แผนการสอนที่กำหนดไว้สามารถใช้สอนได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด  
2. สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

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

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทเรียนร่วมกัน  อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. คะแนนการทดสอบหลังเรียนดีข้ึนเมื่อเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

3. นักศึกษาบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม 

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

ผลการสอนของคร ู

1. สอนเน้ือหาได้ครบทุกกระบวนการ 

2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ  
3. นักศึกษาบางคนที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงความคิดเห็น 

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

 



 

 

5. เนื้อหา 

  

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการแนะนำแหล่ง
ท่องเท่ียวได้ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.๑. แสดงการเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวได้ 
6.๒. บอกจุดเด่นแหล่งท่องเท่ียวเป็นภาษาอังกฤษ ได้ 
6.3. แสดงแผนท่ีการเดินทางไปแหล่งท่องเท่ียวได้          
 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
7 Tourist 
Attractions 

Search Youtube for Tourist 
Attractions in Bangsaphan,etc. 

- หนังสือเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ
อินเทอร์เน็ต  
 - ชุดการสอน  
 
- บัตรคำ
ภาษาอังกฤษ 
- Pictures 

- Video clips ท่ี
นักเรียนนำเสนอ
แหล่งท่องเท่ียว
เป็นภาษาอังกฤษ 
 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 
และผลงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลงาน 
2. สังเกตกิจนิสัยในการ
ทำงานโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 8.1 การแบ่งคะแนน  
 

คะแนนทดสอบความรู้  20 คะแนน 
ทักษะ    30 คะแนน 
จิตพิสัย    20 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 30 คะแนน 

   รวม   100 คะแนน 
 
 การวัดประเมินผลแต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมาตัดสิน
ผลการเรียนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 

คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป  ระดับการเรียน 4  ถือว่าอยู่ระดับดีเย่ียม 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75-79  ระดับการเรียน3.5  ถือว่าอยู่ระดับดีมาก 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70-74  ระดับการเรียน3  ถือว่าอยู่ระดับดี 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65-69  ระดับการเรียน2.5  ถือว่าอยู่ระดับดีพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60-64  ระดับการเรียน2  ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 55-59  ระดับการเรียน1.5  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน 
คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 50-54  ระดับการเรียน1  ถือว่าอยู่ระดับอ่อน

มาก 
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับการเรียน0  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ 

 
9. เครื่องมือวัดผล 
 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

ผลการใช้แผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

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



 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

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



 

 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน...........................ระดับช้ัน...............กลุ่ม........................ 
ลำดับ
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๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              

๑๐              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
 คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 

หน่วยที่ 7. Tourist Attractions – Travelling Around 

ผลการใช้แผนการสอน 

1. แผนการสอนที่กำหนดไว้สามารถใช้สอนได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด  
2. สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

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

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทเรียนร่วมกัน  อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. คะแนนการทดสอบหลังเรียนดีข้ึนเมื่อเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

3. นักศึกษาบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม 

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

ผลการสอนของคร ู

1. สอนเน้ือหาได้ครบทุกกระบวนการ 

2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ  
3. นักศึกษาบางคนที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงความคิดเห็น 

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

 



 

 

ใบงานหน่วยที่ ๒ 

 
 
 
 



 

 

 
ใบงานหน่วยที่ ๓ 

 
 
 



 

 

ใบงานหน่วยที่ ๔ 

 
  



 

 

ใบงานหน่วยที่ 4 

 
  



 

 

ใบงานหน่วยที่ 5 

 
  



 

 

ใบงานหน่วยที่ 6 ให ้เขียนบรรยายวา่ จะ ทำคลิปวิดีโอ Tik Tok ในช่วงวันหยุด 

 
  



 

 

ใบงานหน่วยที่ 7 ให้บรรยายสถานที่ทอ่งเที่ยว อา่วประจวบ Prachuap Bay จากภาพประกอบ 

 


