
 

 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

วิชา  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
รหัสวิชา  20000-1204  

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
 

จัดทำโดย 
ครูปิยวรรณ กระมุท 

 
 
 

 แผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   
  



 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

  



 

 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2565 

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/
ข้อเสนอแนะ 

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/ใบมอบหมาย

งาน    
 
 

 
 

 
 

 

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

   



 

 

 
คำนำ 

 
 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  รหัสวิชา 20000-1204 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเร ียนการสอน วิชาการเข ียนภาษาอ ังกฤษในชีว ิตประจำว ัน   ตามหลักส ูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  พุทธศักราช  2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา   
โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 13 
หน่วย  ประกอบด้วย  
  
 1. Everyday Blogs บล็อกประจำวัน 
 2. Housing บ้าน / ที่พักอาศัย 
 3. Writing short paragraphs การเขียนย่อหน้าส้ัน 
 4. Hobbies งานอดิเรก 
 5. Jobs and Careers งาน และ อาชีพ 
 6. Everyday Life / Routines ชีวิตประจำวัน / กิจวัตร 
 7. Holidays วันหยุด 
 8. Market ตลาด 
  
 ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C ) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็น
พระคุณอย่างยิ่ง 
  

 
ปิยวรรณ  กระมุท 

ผูจ้ดัท ำ 
 



 

 

 

 
 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

๑. ชื่อวิชา การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา วิชา 20000-1204   จำนวน  2  หน่วยกิต    2   
ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น  ปวช.2 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา  ช่างยนต์
2/3-4 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2/1-2  ชื่อครูผู้สอน  นางสาวปิยวรรณ  กระมุท                                     
 
๒. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน  การฟังคำส่ัง  เรื่องราว  การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง 
ๆ หรือท่ีกำหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต      
เทศกาลทางวัฒนธรรม  การอ่านเรื่องท่ัวไป ข้อความส้ัน ๆ ท่ีพบในชีวิตประจำวัน จากส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  การเขียนข้อความส้ัน ๆ การใช้พจนานุกรม และ on-line dictionary การใช้ภาษาพูดตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ ICT หรือ แอพพลิเคช่ัน เป็น
แหล่งเรียนรู้ หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
๓. จุดประสงค์รายวิชา 

 ๑.๑  สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน และเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
๑.๓ ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ 

๔. มาตรฐานรายวิชา 
 ๑. ศึกษา บทสนทนา เรื่องราว คำส่ังต่างๆ ในชีวิตประจำวันจากส่ือโสตทัศน์  
 ๒. ฝึกเขียนโต้ตอบตรงตามวัตถุประสงค์ของการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
 ๓. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองในชีวิตประจำวัน หลังจากอ่านเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจำวันและ 
 ๕. ฝึกการเขียน โดยใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๖. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

  



 

 

 
 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 2-2-3  
(ทฤษฎี 2 – ปฏิบัติ 2- หน่วยกิต 3) รหัสวิชา 30000 - 1201 จำนวน  3 หน่วยกิต 16 ช่ัวโมง  (2-2-3 ) 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
การสอบถามและให้ข้อมูลบุคคล สถานท่ี เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูลจากส่ือ
สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
3.1   เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
3.2   สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
3.3   มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการศึกษาต่อ 

  

4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
4.2  สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
4.3  อ่าน และสรุปใจความสำคัญของข้อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 
4.4  เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์ 
4.5  ใช้คำศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.6  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 

 
 5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
  



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. การทักทายตามมารยาทสากล 3 1 1 - - - 4 3 12 1 4 
2. พลังแห่งเทคโนโลยี 3 1 1 - - - 6 4 15 2 8 
3. ปลอดภัยไว้ก่อน 4 1 1 - - - 5 5 16 4 6 
4. กระบวนการ / วิธกีาร ทำส่ิงต่าง ๆ 4 1 1    6 3 ๑5 5 8 
5. คุณทำอะไรเล้ียงชีพ 3 1 1 - - - 5 5 15 6 6 
6. อะไรคือปัญหาของคุณ 2 1 1 - - - 5 3 12 7 9 
7. รายงานการทำงาน  3 1 1 - - - 4 3 12 8 6 
8. อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 2 1 1 - - - 5 4 13 3 7 

สอบปลายภาค            
รวม 24 8 8 - - - 40 30 100  54 

ลำดับความสำคัญ 2 4 5 - - - 1 3    
 
  

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ

หน่วย 
สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 
Greeting 
การทักทายตามมารยาท
สากล 

4 1. สนทนา เกี ่ยวกับ การทักทายตาม
มารยาทสากลได้ 
2.มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพิ ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

1. ทักทายตามมารยาทสากลได้ถูกต้อง 
2. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ 
ใช ้หล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

หน่วยที่ 2   
Power of 
Technology 
พลังแห่งเทคโนโลยี 

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

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

หน่วยที่ 3.  
Safety First 
ปลอดภัยไว้ก่อน 
 

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

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

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

8 

 

1. อธิบายเก่ียวกับวิธีการทำสิ่งต่างๆ 
ได้ถูกต้อง 
2. การใช้ คำในการบรรยายวิธีการทำสิ่ง
ต่างๆเป็นลำดับ เช่น First,…… Second, 
Next……, Then…….. 
Finally,………. 
2. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน

การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

1. อธิบายเก่ียวกับ How to do 
things ได้ถูกต้อง 

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

Finally,………. 
3. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วย

กิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 



 

 

หน่วยที ่5.  
What do you do? 
คุณทำอะไรเล้ียงชีพ 
 
 

6 

 

 

1. อธิบายคำศัพท์ เก่ียวกับอาชีพ 
2. สำนวน ถาม-ตอบ เรื่องคุณทำอะไร  
3. อธิบายลักษณะงาน อาชีพ 
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน

การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง   

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

กิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 
หน่วยที 6 
What’s your 
problem? 
อะไรคือปัญหาของคุณ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 1.แสดงความรู้เก่ียวกับปัญหาด้าน
อุปกรณ์ช่าง ได้ถูกต้อง 
2.แนะนำ แก้ปัญหาด้านอุปกรณ์ การใช้
เครื่องมือได้ถูกต้อง 
3. แสดงความรู้เก่ียวกับการถามปัญหา 
ใช้บทสนทนา เก่ียวกับปัญหาในงาน
อุตสาหกรรมได้ 
4. มเีจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับปัญหาด้าน
อุปกรณ์ช่าง ได้ถูกต้อง 

2. แนะนำ แก้ปัญหาด้านอุปกรณ์ การ
ใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง 

3. แสดงความรู้เก่ียวกับการถามปัญหา 
4. ใช้บทสนทนา เก่ียวกับปัญหาในงาน

อุตสาหกรรมได้ 
5. แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ

นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

หน่วยที่ 7 
Work Report 
รายงานการทำงาน 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกับรายงานการ
ทำงานได้ 
2. กรอกแบบฟอร์ม ปัญหาในการ
ทำงาน ได้ถูกต้อง อ่านรายงานฯได้ 
3. มเีจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย 

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

หน่วยที่ 8 Tools and 
Devices 
อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 

7 1. แสดงความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์
เครื่องมือช่างได้ถูกต้อง 

2. เลือกใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ช่างได้
ถูกต้องเหมาะสม 

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกต้องและปลอดภัย     

1. แสดงความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์
เครื่องมือช่างได้ถูกต้อง 

2. เลือกใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
ได้ถูกต้อง 

แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง
ความถูกต้องและ 
 

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 (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน (40 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       2๐ คะแนน 
   -ใบงาน (10 คะแนน) 
   -ช้ินงาน (10 คะแนน) 
  จิตพิสัย        3๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 

  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน ๐  
 
 
 
 
 



 

 

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

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

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ท่ัวไป เพื่อให ้

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

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

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1)  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและมารยาททางสังคม 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 อธิบายเกี่ยวกับ  การทักทายตามมารยาทสากล ได้ถูกต้อง 
2.2 แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
3. เนื้อหา 
5.1.  Hello! How’s it going? 
 Hello. I’m great. 
 Do you know that there’s a new coffee bar at the gas station in the Petch Road? 
 Oh, yes. I’ve tried the Latte, it’s good. The bread and cake are also good. You should try 
some. 
 I must get going .Bye 
  
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายเกี่ยวกับ  การทักทายตามมารยาทสากล 

ได้ 
2. สนทนาในการทักทาย ได้ 
 

1. สนทนา ได้ 
2. บริหารจัดการกลุ่มตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
3. นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 



 

 

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

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สมรรถนะรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลประเมินผลวิชา 

3. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้   

4. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดประเมินผล  

5. ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียน
ยกตัวอย่างความจำเป็นของ
ภาษาอังกฤษ 

ข้ันศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายเรื่อง การทักทาย 
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด

บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบาย สำนวน นักเรียน

ฟังครูอธิบายตัวอย่างพร้อม
กับจดบันทึกและค้นคว้าใน
วิดีโอ และนำเสนอ 

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

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

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน 

google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 



 

 

 
 

 

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

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
  



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 

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

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

• ผลการสอนของครู 
........................................................................................................................................................................
.....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………................
.............................................................................................................................................................................…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
  



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน Pre-test / Post-test 

หน่วยที่ 1   การทักทายตามมารยาทสากล Greeting 
 

1. Where are you from? 
    a. I’m from Chonburi                   . 
    b. Yes, I am 
 c. She’s doing very well.                 
 d. Oh! I really like it. I enjoyed the white sand beach and the blue sky. 
 e. Bye. I hope to see you soon. 
2. Could I have some nails? 
     a. She’s doing very well   
 b. Pretty good. 
 c. Yes, go ahead. It’s in the workshop. 
 d. Bye. I hope to see you soon.  
 e. Yes, I am.    
3.  Where do you study? 
 a. Thailand.     
 b. In Conburi. 
 c. Very well. Thank you.   
 d. At Eastern Technological College. 
 e. Yes, I do.  
4. Please give me…………… . 
 a. language.     
 b. finally 
 c. employee     
 d. a quarter  
 e. a chisel 
5. A: What is it? 
    B: It’s a................... 
 a. chisels     
 b. steel tape rules 
 c. screwdrivers 
 d. files 
 e. a hammer 
 



 

 

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



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

ลำดับ
ท่ี 

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ พยายามฝึก

ปฏิบัติซ้ำหลายครั้ง จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความประหยัดและ

ปลอดภัย 
  

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

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
  ลงช่ิอ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
                  (..................................................................) 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี.........1........... เรื่อง......Everyday Blogs....จำนวน......4...ช่ัวโมง 

 
คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

1-2/4 Blogs ในชีวิตประจำวัน 
 Blogs แนะนำตนเอง 

-Study  Blogs 
ประกอบการสอน 
- ให้นักเรียนนั่งเรียน 
แบบคู่ หรือ กลุ่ม
ย่อย 
 -  Blogs บทสนทนา     
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
การนำเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

-- ความสนใจ 
- ความร่วมมือ 
- ความคิดริเริ่ม 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกต 
- Spelling 
- grammar 
- pronunciation 
- accuracy 
- ตรวจ check list 
-ค่านิยม 12 ประการ 
-ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

How to write in Plain English 

• Keep your sentence short. 

• Use active verbs. 

• Use ‘you’ and ‘we’ 

• Use simple words or appropriate words for the readers. 

• Don’t be afraid to give instructions. 

• Use lists where appropriate. 

เขียนภาษาองักฤษแบบเรียบง่ายอย่างไร 

เขียนประโยคสัน้ๆ  ใชค้ ากริยาที่เป็นรูปแบบแอคทีฟ (ประธาน-กริยา-กรรม) 

ใช ้“คณุ” “พวกเรา”  ใชค้ าที่เหมาะสมกบัผูอ้่าน  อย่ากลวัที่จะใหค้ าแนะน า ใชก้ารเรียงล าดบัรายการในที่ๆ เหมาะสม 

 

  



 

 

ใบงานที่ 1 บล็อก Everyday Blog 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตัวอย่างท่ีคัด ตัดตอนมา ให้ผู้เรียนศึกษาและลองเขียนบล็อกของตนเองแบบเรียบง่าย  



 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี.........2................ เรื่อง.......Housing….. จำนวน............4....ช่ัวโมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

3-4/4 - ครูอธิบายประเภทของ
บ้าน / ท่ีอยู่อาศัย 
- 1.คำศัพท์ เกี่ยวกับ บ้าน  
และ ท่ีพัก 
- 2.ห้องต่างๆ ภายในบ้าน/ 
 ท่ีพัก 
. 3.Furniture 
-4. ให้นักเรียนฝึกอ่าน และ 
เรียนรู้ คำศัพท์ต่าง จาก 
Ads for Housing 
 - นักเรียนจับคู่สนทนา 
Dialog 1,2 
- ทำ Practice  ข้อ 1-4  
- ให้นักเรียนฝึกเขียน 
โฆษณาส้ัน เกี่ยวกับ 
บ้าน/ท่ีพัก เช่น  
S1:  I am selling or 
renting an apartment 
near BTS station, and 
it’s a walk distance to 
the Mall……. 
S2: I have one place. I 
will take you there. Are 
you interested to come 
and have a look? 
-ทดลองฝึกเขียน 

เอกสารการสอน 
 
-ให้นักเรียนนั่งเรียน 
แบบคู่ หรือ กลุ่ม
ย่อยสะดวกในการลุก
ขึ้นเดินไปสนทนากับ
ครูและเพื่อนๆ 

Assignment 
บัตรคำ 

- ความสนใจ 
- ความร่วมมือ 
- ความคิดริเริ่ม 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกต 
- Spelling 
- grammar 
- accuracy 
- ตรวจ check list 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
-ค่านิยม 12 ประการ 
-ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงาน ท่ี 2 เรื่อง Housing บ้าน ท่ีพักอาศัย  
ให้ผู้เรียน อ่าน เขียน คำศัพท์ และ ฝึกแต่งประโยค เกี่ยวกับ บ้าน ท่ีพักอาศัย โดยใช้ คำท่ีกำหนด 
ในใบงาน 10 ประโยค 
 

  
  



 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี.....3......เรื่อง.... writing short paragraphs...จำนวน....4...ช่ัวโมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

5-6/4 ครูอธิบายการเขียน short 
paragraph 
T: I’d like you to 
understand more 
dialogues about do and 
make. For example : 
Do the laundry 
Do the dishes 
But do not make 
mistakes 
Make the bed 
Make some mistakes 
Make friends 
ให้นักเรียนฝึกการใช้ do 
และ make  เป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ 3 คน เช่น 
- ฝึกเขียนบทสนทนา 
แนะนำบ้าน / ท่ีพัก 
- ให้นักเรียนสร้างบท
สนทนาแนะนำบ้านและท่ี
พักโดยวาดภาพประกอบ 
เป็นกิจกรรมกลุ่ม ๆ 3 คน 
 

- ให้นักเรียนนั่งเรียน 
แบบคู่ หรือ กลุ่ม
ย่อยสะดวกในการ
หารือกับครูและ
เพื่อนๆ เพื่อฝึก
ทักษะการเขียน 

ใบงาน 
การนำเสนอในช้ัน
เรียน แบบ 
power point 

- ความสนใจ 
- ความร่วมมือ 
- ความคิดริเริ่ม 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกต 
- Spelling 
- grammar 
- accuracy 
- ตรวจ check list 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
-ค่านิยม 12 ประการ 
-ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
 



 

 

ใบความรู้ เรื่อง งานอดิเรก  Hobbies 

   
 

 



 

 

ค ำศพัท ์hobbies ต่ำงๆ ที่เป็นที่นิยมนะครับ ว่ำมีค  ำวำ่อะไรกนับำ้งที่เรำควรจะเรียนรู้เอำไว ้เพื่อน ำไปสนทนำพูดคุยกนั 

hunting ล่ำสัตว ์

boating พำยเรือ 

bowling ยิงธนู 

camping ตั้งแค็มป์ 

collecting coins สะสมเหรียญ 

collecting stamps สะสมสแตมป์ 

cooking ท ำอำหำร 

cycling ป่ันจกัรยำน 

dancing  เตน้ร ำ 

drawing วำดภำพ 

exercise ออกก ำลงักำย 

fishing ตกปลำ 

gardening ท ำสวน  

going to Movies ไปดูหนงั 

hiking เดินป่ำ 

horseback Riding ขี่มำ้ 

knitting ถกัไหมพรม 



 

 

listening to music ฟังเพลง 

painting วำดภำพ 

playing cards เล่นไพ ่

playing chess เล่นหมำกรุก 

playing football เล่นฟุตบอล 

playing game เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 

playing golf เล่นกอลฟ์ 

playing tennis เล่นเทนนิส 

reading กำรอ่ำน, อ่ำนหนงัสือ 

running ว่ิง 

sculpting ป้ัน   

sewing เยบ็ผำ้ 

shopping ไปชอปป้ิง 

singing songs ร้องเพลง 

skiing เล่นสกี 

surfing the internet เล่นอินเตอร์เน็ต 

swimming ว่ำยน ้ำ 

taking photos ถ่ำยภำพ 



 

 

traveling ท่องเที่ยว 

walking เดิน  

watching TV ดูทีวี 

writing เขียนหนงัสือ 

 

  



 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี.........4............... เรื่อง....... Hobbies............... จำนวน............4....ช่ัวโมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 

10-12/6 ขั้นนำเสนอ  
- ครูอธิบายศัพท์ สำนวน
เกี่ยวกับกิจกรรมเวลาว่าง
หรืองานอดิเรก 
What is your hobby? 
- นักเรียนฟังบทสนทนา 
และฝึกสนทนากับครูก่อน 
จากนั้นจึงให้นักเรียนจับคู่
สนทนา 
 
ขั้นฝึกหัด 
- นักเรียนฟังบทสนทนาตาม
ตัวอย่างท่ีเรียนมา ครูอาจ 
ให้นักเรียนทำกิจกรรมคู่ก็ได้ 
ทำ  Practice ข้อ 1-2 
จากนั้นจึงให้เขียน
แบบฝึกหัด 
- บทสนทนาอื่น ๆ ให้
ดำเนินการเรียนการสอน 
เช่นเดียวกันกับบทสนทนา
เป็นการบ้าน 
 

- Video Clips 
Recreations 
หรือ 
In My Free Time 
- ให้นักเรียนนั่งเรียน 
แบบคู่ หรือ กลุ่ม
ย่อยสะดวกในการลุก
ขึ้นเดินไปสนทนากับ
ครูและเพื่อนๆ 

ใบงาน 
การนำเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

-- ความสนใจ 
- ความร่วมมือ 
- ความคิดริเริ่ม 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกต 
- Spelling 
- grammar 
- accuracy 
- ตรวจ check list 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
-ค่านิยม 12 ประการ 
-ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

 



 

 

คำศัพท์ hobbies ต่างๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีเราควรจะเรียนรู้เอาไว้ เพื่อนำไปสนทนาพูดคุยกัน 

hunting ล่ำสัตว ์

boating พำยเรือ 

bowling ยิงธนู 

camping ตั้งแค็มป์ 

collecting coins สะสมเหรียญ 

collecting stamps สะสมสแตมป์ 

cooking ท ำอำหำร 

cycling ป่ันจกัรยำน 

dancing  เตน้ร ำ 

drawing วำดภำพ 

exercise ออกก ำลงักำย 

fishing ตกปลำ 

gardening ท ำสวน  

going to Movies ไปดูหนงั 

hiking เดินป่ำ 

horseback Riding ขี่มำ้ 

knitting ถกัไหมพรม 



 

 

listening to music ฟังเพลง 

painting วำดภำพ 

playing cards เล่นไพ ่

playing chess เล่นหมำกรุก 

playing football เล่นฟุตบอล 

playing game เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 

playing golf เล่นกอลฟ์ 

playing tennis เล่นเทนนิส 

reading กำรอ่ำน, อ่ำนหนงัสือ 

running ว่ิง 

sculpting ป้ัน   

sewing เยบ็ผำ้ 

shopping ไปชอปป้ิง 

singing songs ร้องเพลง 

skiing เล่นสกี 

surfing the internet เล่นอินเตอร์เน็ต 

swimming ว่ำยน ้ำ 

taking photos ถ่ำยภำพ 



 

 

traveling ท่องเที่ยว 

walking เดิน  

watching TV ดูทีวี 

writing เขียนหนงัสือ 

 
  



 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี.........5............... เรื่อง....... Jobs and Careers…… จำนวน.......4....ช่ัวโมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

9-10/4 - ครูอธิบายศัพท์ สำนวน ใน
การทำงาน 
What do you do? 
What Is your 
occupation? 
What does your father 
do? 
What does your mother 
do? 
What is his/ her job? 
-  นักเรียนฟังบทสนทนา 
และฝึกสนทนากับครูก่อน 
จากนั้นจึงให้นักเรียนจับคู่
สนทนา 
ขั้นฝึกหัด 
ให้นักเรียนฝึกสนทนาตาม
ตัวอย่างท่ีเรียนมาครูอาจให้ 
นักเรียนทำกิจกรรมคู่ก็ได้ 
แล้วจึงทำ Practice จากนั้น 
จึงให้เขียนแบบฝึกหัด
ข้างต้น จากนั้นจึงให้เขียน 
บทสนทนาเป็นการบ้าน 
 

เอกสารการสอน 
- ทำกิจกรรมคู่และ
นำเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
การนำเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

- ความสนใจ 
- ความร่วมมือ 
- ความคิดริเริ่ม 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกต 
- Spelling 
- grammar 
- accuracy 
- ตรวจ check list 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
-ค่านิยม 12 ประการ 
-ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ใบงานที่ 5 เร่ือง งาน / อาชีพ  Jobs / Careers 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี.........6........... เรื่อง..Everyday life/ Routine.......จำนวน......4...ช่ัวโมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

11-12/4 -ครูอธิบาย สำนวนคำพูดท่ีใช้
ในชีวิตประจำวัน  เช่น 
Excuse me, 
I  beg  your  pardon 
It’s my pleasure. 
Don’t mention it. 

- ใ –ใหน้ักเรียนบอกความหมาย 

-    บทสนทนาท่ีฝึกเขียน แล้ว 
ขั้นฝึกทักษะ 
 ให้สร้างบทสนทนาจาก
ข้อความท่ีให้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นำบทเขียนส้ันๆ
จาก การ์ตูน
ประกอบส่ือให้
นักเรียนศึกษา 
-ให้นักเรียนนั่งเรียน 
แบบคู่ หรือ กลุ่ม
ย่อยสะดวกในการ
ลุกขึ้นเดินไปสนทนา
กับครูและเพื่อนๆ 
-ฟังบทสนทนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
การนำเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
เอกสารการสอน 

- ความสนใจ 
- ความร่วมมือ 
- ความคิดริเริ่ม 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกต 
- Spelling 
- grammar 
- accuracy 
- ตรวจ check list 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
-ค่านิยม 12 ประการ 
-ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 



 

 

 

ใบงาน ที่ 6 เร่ือง กิจวัตรประจ าวัน    จับคู่ภาพ กบั ค าศัพทเ์ร่ือง กิจวัตร 



 

 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี.........7............... เรื่อง....... Holidays..........จำนวน............6...ช่ัวโมง 

 
คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

13-15/6 - -ครูอธิบายสำนวนคำพูดท่ีใช้
ในเทศการ หรือวันพิเศษได้ 

- Christmas.  

- Mother’s Day 

- National 
Holidays 

- ให้นักเรียนบอกความหมายของ
เทศกาล  

- ขั้นฝึกหัด  ทำแบบฝึกหัด ให้
เขียนบทความส้ันๆ 

- จากข้อความท่ีให้มา 

-นำภาพประกอบส่ือ
การสอนบทสนทนา  
2  ภาพต่อ  
เนื่องกันไปขยาย
เท่ากับกระดาษ A 4 
ได้  2  แผ่น  นำมา
ประกบหน้าหลังเพื่อ
ความสะดวกในการ
สอน  ถ้าบทสนทนา
มีมากกว่า  2  ภาพ  
ให้ขยายเล็กลง 
- ให้นักเรียนนั่งเรียน 
แบบคู่ หรือ กลุ่ม
ย่อย  

ใบงาน 
การนำเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
เอกสารการสอน 

- ความสนใจ 
- ความร่วมมือ 
- ความคิดริเริ่ม 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกต 
- Spelling 
- grammar 
- accuracy 
- ตรวจ check list 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
-ค่านิยม 12 ประการ 
-ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

  



 

 

 
  

ใบงานที่ 7 วันหยุด Holidays 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี.........8................ เรื่อง....... Market...........จำนวน............6...ช่ัวโมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

16-18/ -ครูอธิบายสำนวนคำพูดท่ีใช้
ในการซื้อขาย ต่อรองราคา 
ให้นักเรียนบอกความหมาย
ของบทสนทนาท่ีฝึกพูดแล้ว 
ขั้นฝึกหัด  ทำแบบฝึกหัด
จับคู่บทสนทนาข้อ  I – IV  
ข้อ IV  ให้สร้างบทสนทนา
จากข้อความท่ีให้มา 
 
 
 
 

- ให้นักเรียนนั่งเรียน 
แบบคู่ หรือ กลุ่ม
ย่อย 
 -ฝึกเขียนและ 
นำเสนอ 

-ใบงาน 
การนำเสนอ.oช้ัน
เรียน 
เอกสารการสอน 

- ความสนใจ 
- ความร่วมมือ 
- ความคิดริเริ่ม 
- ตรวจ- สังเกต 
- Spelling 
- grammar 
- accuracy 
- ตรวจ check list 
 - ตรวจแบบฝึกหัด 
-ค่านิยม 12 ประการ 
-ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
  



 

 

Pre Test / Post Test 

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา 20000-1204 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
 ให้เลือกคำตอบเร่ืองการเติม article ตอบคำถามข้อ 1-10  

a.    a  b. an   c. the   d. – ( - หมายถึง ไม่ต้องเติม article ใดๆ) 

1. Do you want …………….. sandwich? I've got cheese and bread in the shopping bag. 

2. She wants to be…………….. ambulance driver when she finishes school. 

3. Did you see………………… moon last night? 

4. I really hate………………. mosquitos. They always bite me. 

5. If you need to contact me over the weekend, please send me………… email. 

6. I'm a fun-loving person. I love………………. parties and dancing! 

7. I'll be there in …………… hour. 

8. ............................ University of Nottingham is in United Kingdom. 

9. Every Sunday my grandad goes to ...........................flea market for an auction. 

10. The Danube flows from .............Germany, through the Central Europe to the Black Sea. 

  

  



 

 

คำถาม ข้อ 11-15 การใช้ สำนวน ในบทสนทนา 

11. What does she do for a living? 

 a. He is a mechanic.     b. He has no job. 

 c. She is an audit.      d. Really boring.  

12. Why not put it off until next week? ความหมายของ put it off =………… 

 a. Never heard of him.    b. It’s a day off. 

 c. to postpone the schedule.  d. Really boring.  

13. Do you mind if I borrow your phone for a while, mine is running low of battery? 

 a. No, I don’t.  b. Don’t mention it.   c. I’m afraid not. d. No, go ahead. 

14. Will we be in time for the meeting? 

 a. No, I don’t think he has to.  b. Don’t mention it. 

 c. I’m afraid not.    d. No, go get him. 

15. Do you think he will come?  

 a. No, I don’t think he will.   b. Maybe. 

 c. I’m afraid not.    d. item a, or b can be correct. 

16. When I go shopping, I might buy……………………….to make salad dressing. 

  a.  bottle of wine   b. jar of mustard 

  c. a bottle of Olive Oil   d. a bottle of red wine 



 

 

  

  Food containers – answer questions no. 16-20 

  

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC 
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17. Welcome to BSP Auto car service. How may I ………….you? 

 a. helpful b. help  c. give  d. use 

18. Do you have any………………………….for our new project? 

 a. trouble b. ideas c. difficulty d. things 

19. Welcome to Prachuap Khi Ri Khan. It’s…………………………… to see you.  

 a. good  b. please c. welcome d. pleasant 

20. Arman, you look tired. What is wrong with you? 

 a. I might be sick. I feel exhausted and sleepy. 

 b. I am funny.   c. I am okay. d. I don’t know. 

21. What is your free time activity? 

 a. I have no clue.  b. I have strong muscles. 

 c. I don’t want to tell you. d. I often watch movies or play games. 

22. A dentist can……………………………………. 

 a. fix teeth b. fix things. c. handles with a tooth decayed. d. do anything. 

23.  His head and shoulder ………………………………..from a falling object. 

 a. hurt  b. broke c. hurt and bleed d. wet. 

 a. migraine b. disease c. fever  d. sick 

24. On a rainy day, you should…………………………………………………. 

a. ride fast. b. make a drift   c. ride or drive more carefully.    d. beware of dogs.  

 

 

 

 



 

 

25. I am looking for a garage. 

 a. Go along this road and turn right. It is near the Big One Superstore. 

 b. Sorry. I am a stranger here myself. 

 c. Go away. I cannot help you. 

 d. I am busy. 

26. Jinny has a nicely wrapped present. She is going to………………………………………………… 

 a. go to see a doctor.  b. decorate flowers.  

 c. visit a friend   d. give it to someone. 

27. Where is the nearest ATM? 

 a. It’s on Third Street nearby the Mall. 

 b. I don’t know. Please ask someone else. 

 c. It’s somewhere. 

 d. Sorry. I don’t know. 

28. How can I get to the cinema? 

 a. Just walk along this road and turn left. The cinema is on your left. 

 b. Go through the line. c. Just look at the map. d. It is easy to find. 

 c. It is Tuesday the 16 th.   d. I will buy he a gift. 

 

 



 

 

 

  

ใบงานที่ 8 เร่ือง Market 



 

 

7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 7.1  การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยที่ ช่ือหน่วย แบบทดสอบ 
(ความรู้) 

แบบฝึกหัด 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ  
ของคะแนนเต็ม 

1 Everyday Blogs 3 5 4 12  
2 Housing 4 5 4 13  
3 Writing Short paragraphs 4 5 4 13  
4 Idioms 4 5 3 12  
5 Jobs and Careers 4 5 3 12  
6 Everyday life 4 5 4 13  
7  Holidays 4 5 4 13  
8 Markets or the Mall 3 5 4 12  

รวม  30 40 30 100  
 คะแนนทดสอบความรู้  30 คะแนน 
 ทักษะ    40 คะแนน 
 จิตพิสัย    30 คะแนน 
 รวม   100 คะแนน 
  7.2  ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 
คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
  



 

 

8. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 8.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 8.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 
9. บันทึกหลังสอน 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
1.  เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.  สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน 
3.  ส่ือการสอนเหมาะสมดี 
 
 ผลการเรียนของนักเรียน 
1.  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่รู้  เข้าใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
2.  นักศึกษากระตือรือร้นและรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มเพื่อให้งานสำเร็จทันเวลาท่ีกำหนด 
3.  นักศึกษาใช้ถ้อยคำสำนวนด้วยความถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
 
 ผลการสอนของครู 
1.  สอนเนื้อหาได้ครบตามหลักสูตร 
2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ  
3.  สอนได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 


