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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 ๒๕๖5 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปิยวรรณ กระมุท 

 
 
 

หน่วยการเรียน 
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๑ แนะนำบุคคล 
Get to Know Me 

 (4 ชม.) 

การใช้คำคุณศัพท์บรรยาย
ตนเอง แนะนำตนเอง บอกส่ิง
ท่ีชอบ-ไม่ชอบ 

๒ 3 ๕     2 12 1 

๒ อินเทอร์เน็ต และ
การใช้อินเทอร์เน็ต 
เพื่อสบืค้นข้อมูล 

Talking about  the 
Internet and 

Search engines 
(6 ชม.) 

ลักษณะจำเพาะของ
อินเทอร์เน็ต พูดคุยเกี่ยวกับ 
ทักษะการใช้แอพพลิเคช่ันใน
อินเทอร์เน็ต เพื่อสืบค้น
เกี่ยวกับ งาน อาชีพต่างๆ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๑ ๒  2 12 1 



 

๓ แพลทฟอร์มต่างๆ
ในเว็บ - โซเชียลมีเดีย
เลือกใช้ แอพพลิเคช่ัน 
ผ่านแพลทฟอร์มต่าง 

(5ชม.) 

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

๒ 2 2 ๑ ๑ ๑  2 11 2 

๔ การใช้ Web 
Browseer การสืบค้น
ข้อมูลที่สนใจใน
เว็บไซต์ 
(4 ชม.) 

การสืบค้นข้อมูลที่สนใจด้าน
ต่างๆ ผ่าน Google Search 
และ search engines 

5 2 2     2 11 2 

5 การชม ฟัง ดู
เร่ืองราวจาก 
YouTube 
(๖ ชม.)  

YouTube videos ๒ ๓ ๓ ๒    ๒ 11 2 

๖ Social Media 
Platforms via 
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 สนทนาเกี่ยวกับ กิจกรรมยามว่างงานอดิเรก  
ได้ 
๒.๓ มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้เกี่ยวกับงาน อาชีพ 
ต่างๆ ตามสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน และงานอาชีพใน
อาเซียน 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการงาน 
อาชีพต่างๆ 
 โดยใช้ คำ สำนวน ประโยค 
และ บทบาทสมมุติ 
2.อธิบายลักษณะการทำงานใน
กิจกรรมยามว่างได้ 
 

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 มีความรู้ด้านชุดแต่งกายตามวัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษา 
3.5 ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับชุดประจำชาติอาเซียน  

1.สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี ่ยน
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 แลกเปลี ่ยน
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 แลกเปลี ่ยน
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 

1.สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี ่ยน
ข้อมูล: -บอกรายละเอียดป้าย
ให้ข้อมูล -กล่าวแสดงความรู้สึก 
-จองต๋ัวเดินทาง ได้ 
-จดจำและใช้ วลี ประโยค 
สำนวนภาษาทางสังคม Social 
Language ได้ -ใช้โครงสร้าง
ทางภาษาถูกต้อง 



 

6.5 ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชาติต่างๆใน ASEAN ได้ 
๖.6 มีเจตคติท่ีดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ได้ 

-แสดงบทบาทสมมุต ิ ตามท่ี
กำหนด เช่น กรอกแบบฟอร์ม
การจองต๋ัวเครื่องบินได้ 

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) 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

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

- หนังสือเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต 2 

- ภาพบุคคลรูปร่าง

ต่างๆ 

- บัตรคำ

ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 

และผลงานโดยใช้แบบ

ประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 



 

ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

ทำการแก้ไขแล้วก็สรุปทำความเข้าใจ

อีกครั้งหนึ่ง ใช้กิจกรรมเสริมการ

เรียนรู้สมรรถนะท่ีพงึประสงค์ 3D 

แบบบูรณาการ 

 

 

 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

2 HairStyles 

and 

Personality 

(2ช่ัวโมง) 

- รูปทรงผม

แบบต่างๆ 

และ 

บุคลิกภาพ 

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

หรือไม่นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือ

ใช้การถามคำถามหรือให้อธิบายให้

ฟัง หรือให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน

บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  

4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

- หนังสือเรียนวิชา 

 ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต 2 

 

- บัตรคำ

ภาษาอังกฤษ 

- Pictures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 

และผลงานโดยใช้แบบ

ประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 



 

จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ

ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน

ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป

ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

ทำการแก้ไขแล้วก็สรุปทำความเข้าใจ

อีกครั้งหนึ่ง และใช้กิจกรรมเสริมการ

เรียนรู้สมรรถนะท่ีพงึประสงค์ 3D 

แบบบูรณาการ 

 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 

 8.1 การแบ่งคะแนน  

หน่วยที ่
ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 

1 4 5 4 12 
2 4 5 4 12 
3 3 5 4 11 
4 3 5 4 11 
5 3 5 5 12 
6 3 5 5 12 

รวม 20 30 30 70 
 
คะแนนทดสอบความรู้  20 คะแนน 
ทักษะ    30 คะแนน 
จิตพิสัย    30 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 20 คะแนน 

   รวม   100 คะแนน 
  

 

 

 



 

การวัดประเมินผลแต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการ

เรียนตามเกณฑ์ 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 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 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 
 

  



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คำช้ีแจง ผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ด้านการ

ดำรงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

หลัก
ปรัชญา

ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระ
ราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

    

 ๑.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

2 ทางสายกลาง 3 ห่วง     
 ๑.๓ ความมภีูมิคุ้มกันท่ีดี ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบาก

และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
    

 ๑.4 ความพอประมาณ     
 ๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง     
 ๒.๒ มีคุณธรรม     
4 นำไปสู ่     

 ๓.๑ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม     
 ๓.๒ สมดุล พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง     

5 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจ เพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     
 รวม     



 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๑ คะแนน 

  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๒ คะแนน 

  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๓ คะแนน 

  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

  



 

 

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/Classmate
s 

Height Build Hair Eyes Complexio
n 

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 

 g. Very clever in thinking and understanding 

 
 
DRILL  

Directions: Work in pairs. Study the sample dialogue. Create your own dialogue to 
describe a person. Role-play with your partner. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

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 

A: How old is your father? 
B: He is 64 years old. He is tall and very healthy. He has grey short hair and brown eyes. He has 
light brown skin and a square face. 
A: How about your mother? 
B: She is 59 years old. She is friendly. She has long straight hair and dark eyes. She has fair skin 
and an oval face. 



 

 

  

ผลการสอนของครู 

1. สอนเนื้อหาได้ครบทุกกระบวนการ 

2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ  

3. นักศึกษาบางคนท่ีไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงความ

คิดเห็น 

 



 

ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง Google Search about Free-time Activities or about works  

2. จำนวน 4 ชั่วโมง 

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 

 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 

1. สนทนาโต้ตอบแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และลักษณะการทำdb0dii,pk,;jk’ 
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/การท่องเท่ียว (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 
เข้าช่วย (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. 

1. What was Chris’ job? 
2. What was Thomas’s job? 
3. Who did Chris work for? 
4. Who did Thomas work for? 

 
 
 



 

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. 

 

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้(ทฤษฎี) + ด้านทักษะ (ปฏิบัติ) 

1. About ASEAN: Nationalities 
 การรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association for Southeast Asian 

Nations) หรืออาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือให้ภูมิภาคมีสันติภาพ มีเสถียรภาพทางการเมือง และมี

ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สร้างตลาดและฐานผลิตเดียว มีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ 

การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ทำให้เกิดผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงาน ซึ่งจะมี

การถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพื่อให้สามารถทำงานในประเทศสมาชิกได้ง่ายข้ึนใน 8 สาขาอาชีพ คือ 

วิศวกรรม (Engineering) การสำรวจ (Survey) สถาปัตยกรรม (Architecture) การแพทย์ (Medical 
Profession) ทันตแพทย์ (Dentistry) การพยาบาล (Nursing) การบัญชี (Accountancy) 



 

การบริการ/การท่องเที่ยว (Service & Tourism Industry) 
แรงงานท่ีได้มาตรฐานและได้รับการรับรอง จะสามารถเคล่ือนย้ายไปทำงานในประเทศแถบอาเซียนได้ 

และภาษาท่ีจะใช้ส่ือสารในประชาคมอาเซียนคือภาษาอังกฤษ (English Language) นอกจากนี้แรงงานบางส่วน

จะต้องมีความรู้ด้านภาษาจีน (Chinese) ประวัติศาสตร์ (History) และเทคโนโลยี (Technology) 

2. Occupations 
Directions: What are their jobs? Write The vocabulary that identifies jobs under each picture. Use 

the structures given to ask and answer questions. 

Q: What does he/she do? 
A: He/She is a………………………. 

Q: What’s his/her job? 
A: He/She is a…………………….. 

 

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. 

5. What was Chris’ job? 
6. What was Thomas’s job? 
7. Who did Chris work for? 
8. Who did Thomas work for? 
5. 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. 

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

 

 

 

 

 

 



 

Exercise 1: Complete the sentences with the occupation vocabulary. 

accountant Baker Barber carpenter Chef Flight 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 



 

 

7. 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  

Example 
Q: What do you do for a living? 
A: I am a sales representative. I work for 
General Electric. 

* * * * * 
→ Computer graphic technician 

→ Bank teller 

→ Nurse 

→ Lecturer 

→ Product designer 

→ Call center operator 

→ Deliveryman 

→ Shop assistant 

→ Flight attendant 

→ Accountant 

→ Receptionist 

→ Architect 



 

• Maria and Fred don’t work part-time. ในกรณีท่ีไม่มีกริยาช่วยในประโยค ให้ดึง Verb to DO เข้า 
มาช่วย (do/does) แล้วเติม NOT ข้างหลัง 

Exercise 4: Read the incomplete dialogues. Fill in the missing parts. 

A: Excuse me! What……………you do now? 

B: ………….a marketing officer. I work in a finance company. 

A: Is it a part-time or……………job? 

B: It is a full-time job. 

A: What’s…………….job? 

B: He is a salesperson. ………………is a part-time job. 

A: ………………….does he work for? 

B: He…………………...for Elecon International. 

A: What is your…………………? 

B: I work ………………… an advertising officer. 

A: What department do you work………………? 

B: I ………………… in Marketing. 

A: I work ………………….. Essilor. 

B: Is it a manufacturing company? 

A: …………………, it is. It manufactures electronic chips. 

B: What do you …………….. in your…………………? 

A: I supervise production staff. 

DRILL 1 



 

Directions: Work in pairs. Read the sample dialogue. Create a dialogue talking about jobs. Role-

play with your partner. 

 

8. Talking about skills & Abilities 
Directions: Read and listen to the dialogue. Answer the questions that follow. 

 

Exercise 5: Answer the questions about job skills. Example: Q: Can a soldier use a gun? 
 A: Yes, he/she can. 
 Q: Can a bus driver lead a group of tourists? 

1. What does Randy do? 
……………………………………………………. 

2. Is introducing a product a shop assistant’s 
job? 
……………………………………………………. 

3. Does randy need to show how to use a 
product? ………………………………………… 
4. What else can a shop assistant do? 
……………………………………………………. 

 

 

 

A: What’s your job now, Randy? 
B: I’m a shop assistant. I work 
at a superstore. 
A: What can a shop assistant 
do? 
B: A shop assistant can 

introduce and show how to use 

a product. 

A: Good. Can you understand 

English? 

B: Of course. I have to read the 

product label in English. 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

 

A: Hi, Linda. What’s your job now? 
B: I’m an office clerk. I work for LTEC 
Company. 
A: What do you do in your job? 
B: I manage files and type. 
A: Great. Is it a part-time or full-time job? 

B: It’s a part-time job. 

 



 

 A: No, he/she can’t 
1. Can a cameraman take a photo? 7. Can a carpenter do metalwork? 
2. Can a cashier receive payments? 8.Can a chauffeur drive a car? 
3. Can a computerman fix engines? 9.Can an electrician cook meals? 
4. Can a flight attendant swim?                10. Can a housekeeper use a computer? 
5. Can a police officer understand laws?    11. Can a receptionist welcome visitors? 
6. Can a secretary weld steel?                12. Can a tour guide speak a foreign language? 

9. Useful Phrases 
 เมื่อต้องการบอกทักษะของตนหรือความสามารถ วลีท่ีใช้ได้นอกจาก CAN และมีความหมายเหมือนกันคือ BE 

ABLE TO โดย Verb to BE ต้องผันตามประธานของประโยค และกริยาท่ีบอกความสามารถตามหลัง TO ต้องอยู่

ในรูป Infinitive หรือ Base Form เช่น 1. He is able to drive a big truck. 2.She is able to type 35 

words a minute. 3. I am able to communicate in English 4.They are able to use Microsoft 

software. 5.We are able to design product. 6.You are able to fix a machine. 

 

a. Change a car tire 
b. Design clothes 
c. Do a health check-up 
d. Drive a forklift 
e. Introduce product information 
f. Repair electrical appliances 
g. Speak English 
h. Type business letters 
i. Use a cash register 

a. Ben is an office clerk. He can…………………………………………………………………………… 
b. George is a machine operator. He is able to…………………………………………………………… 
c. John is an electrician. He is able to……………………………………………………………………… 
d. Ken is a salesperson. He can…………………………………………………………………………… 
e. Max is a doctor. He is able to…………………………………………………………………………… 
f. Miranda is a cashier. She is able to……………………………………………………………………… 
g. Paul is a businessperson. He can………………………………………………………………………… 
h. Rachel is a fashion designer. She can…………………………………………………………………… 
i. Will is an auto mechanic. He is able to………………………………………………………………… 



 

 

DRILL 2 

Directions: Work in pairs. Read the sample dialogue. Construct a dialogue identifying job and 

talking about abilities or skills. Role-play with your partner. 

 
Exercise 8: Look at the pictures. Tell what the people can do and what their jobs are. Construct 

a sentence.  Example: Irene is a tour guide. She is able to communicate in English. Thomas is a 

tailor. He can design trousers and shirts. 

 
1. Lucas is a……………………………………………. He can………………………………………… 
2. Frederick is a………………………………………... He can………………………………………… 
3. Samantha is a……………………………………….. She can………………………………………… 
4. Debbie…………………………………………………………………………………………………… 
5. Christina………………………………………………………………………………………………… 
6. Silvia…………………………………………………………………………………………………… 
7. Linda…………………………………………………………………………………………………… 
8. Maria…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

A: Hi, Karen. What’s your job now? 

B: Hi, Max. I’m a store cashier. 

A: What can a store cashier do? 

B: A store cashier can operate a cash 

register. 

A: Is a store cashier able to speak 

English? 

B: Yes, she is. 



 

Let’s Talk Directions: Work in pairs. Construct a dialogue on the topics given. Role-play with your 

partner.  

Asking a person’s job 

• Identifying a job   + Ask whom a person works for 

• Introduce the employer whom the person works for 

• Talking about a job skill or ability 
Exercise 9: Can you do the following things? Answer the following questions. 

Example: Can you design a website? 
Are you able to do painting? 

Yes, I can./No, I can’t. 
Yes, I am/No, I am not. 

1. Are you able to get along with 
others?...................................................................................................... 

2. Can you speak and write in 
English?......................................................................................................... 

3. Can you use a 
computer?........................................................................................................................... 

4. Are you able to do simple 
math?............................................................................................................... 

5. Can you fix things?.................................................................................................................................... 
6. Are you able to deal with 

problems?......................................................................................................... 
7. Are you able to communicate via social 

networks?................................................................................. 
8. Can you handle and save money 

wisely?.................................................................................................. 
9. Can you learn from a 

mistake?................................................................................................................... 
10. Are you able to communicate well with 

others?......................................................................................... 
11. Can you choose good 

decisions?................................................................................................................ 
12. Are you able to operate office decisions? ……………………………………………………………… 



 

 
Directions: Read the passage. Write a passage to talk about your dream job and your skills or 

abilities. 

 

 

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 
 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………… 

I am SompongTeerarat. I am a new 

graduate. I graduated from Khonkaen Technical 

College. I majored in Welding. I dream to be an 

engineer. I want to work in a construction company. 

I can weld metal like steel, stainless steel, and 

aluminum. I am able to check qualities of work. I can 

also communicate in English and use computer 

software for designing a workpiece. I hope to get a 

job and work in my hometown. 

 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

1 General 

Information 

about 

Internet 

(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  

- หนังสือเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต 2 

 - ชุดการสอนจาก 

-ใบความรู้/ใบงาน 

-แบบฝึกหัด 

-Google Forms

แบบทดสอบ  

Google Pictures 

words

ภาษาอังกฤษ 

BBC English 

Oxford English 

YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 

และผลงานโดยใช้แบบ

ประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 



 

4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ

ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน

ตามวัตถุประสงค์หรือไม่(กิจกรรม

เสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ีพึง

ประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 

 8.1 การแบ่งคะแนน  

หน่วยที ่
ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 

1 4 5 5 12 
2 4 5 5 12 
3 3 5 5 11 
4 3 5 5 11 
5 3 5 5 12 
6 3 5 5 12 

รวม 20 30 30 70 
 

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 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 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 
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้    ๑ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๑ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๒ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๒ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๓ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๓ คะแนน 
  ปฏิบัติได้    ๔ ข้อ  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด ๔ คะแนน 

                      ปฏิบัติไม่ได้         หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  



 

แบบทดสอบก่อนหรือหลังเรียน 

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

Look at the pictures. Identify what is his/ her job? What are their jobs? 

ตาราง 1 



 

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 

Exercise 2: Read the incomplete dialogues. Fill in the missing parts. 
A: Excuse me! What……………you do now? 
B: ………….a marketing officer. I work in a finance company. 
A: Is it a part-time or……………job? 
B: It is a full-time job. 
 

 

A: What’s…………….job? 

B: He is a salesperson. ………………is a part-time job. 

A: ………………….does he work for? 

B: He…………………...for Elecon International. 

 

A: What is your…………………? 

B: I work ………………… an advertising officer. 

A: What department do you work………………? 

B: I ………………… in Marketing. 

 

A: I work ………………….. Essilor. 

B: Is it a manufacturing company? 

A: …………………, it is. It manufactures electronic chips. 

B: What do you …………….. in your…………………? 

A: I supervise production staff. 

10. Talking about skills & Abilities 
1. Can a secretary weld steel? 



 

2. Can a tour guide speak a foreign language? 
Useful Phrases เมื่อต้องการบอกทักษะของตนหรือความสามารถ วลีท่ีใช้ได้นอกจาก CAN และมี
ความหมายเหมือนกันคือ BE ABLE TO โดย Verb to BE ต้องผันตามประธานของประโยค และกริยาท่ีบอก
ความสามารถตามหลัง TO ต้องอยู่ในรูป Infinitive หรือ Base Form เช่น 

1. He is able to drive a big truck. 
2. She is able to type 35 words a minute. 
3. I am able to communicate in English 
4. They are able to use Microsoft software. 
5. We are able to design product. 
6. You are able to fix a machine. 

 

บันทึกหลังการสอน 

หน่วยที่ 2. พูดคุยเกี่ยวกับงานอาชีพ Talking about Jobs 

ผลการใช้แผนการสอน 

1. แผนการสอนท่ีกำหนดไว้สามารถใช้สอนได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด  

2. สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทเรียนร่วมกัน  อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

2. คะแนนการทดสอบหลังเรียนดีขึ้นเมื่อเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

3. นักศึกษาบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม 



 

 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

ผลการสอนของครู 

1. สอนเนื้อหาได้ครบทุกกระบวนการ 

2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ  

3. นักศึกษาบางคนท่ีไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงความคิดเห็น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 



 

ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลือกใช้ แอพพลิเคช่ัน ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆในเว็บ – โซเชียลมีเดีย  

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 คำนึงถึงความซื่อสัตย์ 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 Flight 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 

13. ……..Auto mechanic 
14. ……..Dentist 
15. ……..Editor 
16. ……..Flight attendant 
17. ……..Hairdresser 
18. ……..News reporter 
19. ……..Scientist 
20. ……..Secretary 
21. ……..Shop assistant 
22. ……..Surgeon 
23. ……..Waiter 
24. ……..Welder 

m. Airline 
n. Beauty salon 
o. Department store 
p. Dental clinic 
q. Garage 
r. Hospital 
s. Laboratory 
t. Office 
u. Press company 
v. Publishing company 
w. Restaurant 
x. 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 

จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ

ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน

ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป

ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

- หนังสือเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต 2 

 - ชุดการสอนจาก 

-ใบความรู้/ใบงาน 

-แบบฝึกหัด 

-Google Forms

แบบทดสอบ  

Google Pictures 

words

ภาษาอังกฤษ 

BBC English 

Oxford English 

YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 

และผลงานโดยใช้แบบ

ประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 



 

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

- หนังสือเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต 2 

 - ชุดการสอนจาก 

-ใบความรู้/ใบงาน 

-แบบฝึกหัด 

-Google Forms

แบบทดสอบ  

Google Pictures 

words

ภาษาอังกฤษ 

BBC English 

Oxford English 

YouTube 

 

 

-  

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 

และผลงานโดยใช้แบบ

ประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 



 

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 

ความสามารถ

ในกิจกรรม

ยามว่าง 

Free time 

Activities

(2ชั่วโมง) 

 

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

ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ก็

ทำการแก้ไขและสรุปใหม่เนื้อหา 

- หนังสือเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต 2 

 - ชุดการสอนจาก 

-ใบความรู้/ใบงาน 

-แบบฝึกหัด 

-Google Forms

แบบทดสอบ  

Google Pictures 

words

ภาษาอังกฤษ 

BBC English 

Oxford English 

YouTube 

 

 

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 

และผลงานโดยใช้แบบ

ประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 

 



 

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 

จะนำเอาผลของการสอบ ตรวจดูถ้า

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เราต้องการ

สอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยังขาดความรู้

อะไร สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง

(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี

พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

- หนังสือเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต 2 

 - ชุดการสอนจาก 

-ใบความรู้/ใบงาน 

-แบบฝึกหัด 

-Google Forms

แบบทดสอบ  

Google Pictures 

words

ภาษาอังกฤษ 

BBC English 

Oxford English 

YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 

และผลงานโดยใช้แบบ

ประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 



 

 8.1 การแบ่งคะแนน  

หน่วยที ่
ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 

1 4 5 5 12 
2 4 5 5 12 
3 3 5 5 11 
4 3 5 5 11 
5 3 5 5 12 
6 3 5 5 12 

รวม 20 30 30 70 
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 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 

 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 

 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบก่อนหรือหลังเรียน 

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 

 
บันทึกหลังการสอน 

หน่วยที่ 3. ผลการใช้แผนการสอน 

1. แผนการสอนท่ีกำหนดไว้สามารถใช้สอนได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด  

2. สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทเรียนร่วมกัน  อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานท่ีได้รับมอบหมาย 

2. คะแนนการทดสอบหลังเรียนดีขึ้นเมื่อเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 



 

 

  

3. นักศึกษาบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

ผลการสอนของครู 

1. สอนเนื้อหาได้ครบทุกกระบวนการ 

2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ  

3. นักศึกษาบางคนท่ีไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงความคิดเห็น 



 

ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

 

1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลท่ีสนใจในเว็บไซต์ 

2. จำนวน 10 ช่ัวโมง 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

        ด้านความรู้        

1. มีความรู้เรื่อง Search engine 
 

        ด้านทักษะ 

๑. แสดงวิธีสืบค้นข้อมูลได้ 

๒. แสดงวิธีสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง 

        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 

จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ

ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา

รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง

เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน

3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ

หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน

นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ

- หนังสือเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต 2 

 - ชุดการสอนจาก 

-ใบความรู้/ใบงาน 

-แบบฝึกหัด 

-Google Forms

แบบทดสอบ  

Google Pictures 

words

ภาษาอังกฤษ 

BBC English 

Oxford English 

YouTube 

 

 

 

 

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 

และผลงานโดยใช้แบบ

ประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 



 

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

เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน

3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

- หนังสือเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต 2 

 - ชุดการสอนจาก 

-ใบความรู้/ใบงาน 

-แบบฝึกหัด 

-Google Forms

แบบทดสอบ  

Google Pictures 

words

ภาษาอังกฤษ 

BBC English 

Oxford English 

YouTube 

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 

และผลงานโดยใช้แบบ

ประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 



 

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 

กระตุ้นความสนใจก่อนเข้า

บทเรียน ซึ่งอาจจะเป็นการเล่า

เรื่องท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับบทเรียน

นั้นๆหรือการใช้คำถามนำการ

แสดง ท่ีจะให้ผู้เข้าเรียนรู้สึกและ

คิดตามในบทเรียนนั้นๆหลัง

- หนังสือเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต 2 

 - ชุดการสอนจาก 

-ใบความรู้/ใบงาน 

-แบบฝึกหัด 

-Google Forms

แบบทดสอบ  

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการ

ปฏิบัติงานของนักเรียนท้ัง

กระบวนการ และผลงาน

โดยใช้แบบประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 



 

จากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่

ขั้นตอนท่ี 2 

2.  ขั้นให้ความรู้ 

จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ

ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ 

เนื้อหารายละเอียด และความรู้

ต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่

ละบทเรียน3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

การตรวจสอบผู้เรียนว่ามี

พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีต้องการหรือไม่ซึ่ง

จะถือเป็นการสอบผู้เรียนนั่นเอง 

อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การถาม

คำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ

ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน

บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  

4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ

ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน

ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็

นำไปตรวจดูถ้าไม่บรรลุตาม

วัตถุประสงค์เราต้องการสอนก็จะรู้

ว่าผู้เรียนยังขาดความรู้อะไร และ

ก็ทำการแก้ไขแล้วก็สรุปทำความ

เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง(กิจกรรมเสริม

การเรียนรู้สมรรถนะท่ีพงึประสงค์ 

3D แบบบูรณาการ) 

 

Google Pictures 

words

ภาษาอังกฤษ 

BBC English 

Oxford English 

YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

5. การบอก

ทิศทาง 

Giving 

Directions 

 

(4 ช่ัวโมง) 

 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

กระตุ้นความสนใจก่อนเข้า

บทเรียน ซึ่งอาจจะเป็นการเล่า

เรื่องท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับบทเรียน

นั้นๆหรือการใช้คำถามนำการ

แสดง ท่ีจะให้ผู้เข้าเรียนรู้สึกและ

คิดตามในบทเรียนนั้นๆหลัง

จากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่

ขั้นตอนท่ี 2 

2.  ขั้นให้ความรู้ 

จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ

ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ 

เนื้อหารายละเอียด และความรู้

ต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่

ละบทเรียน3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

การตรวจสอบผู้เรียนว่ามี

พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีต้องการหรือไม่ซึ่ง

จะถือเป็นการสอบผู้เรียนนั่นเอง 

อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การถาม

คำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ

ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน

บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  

4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ

ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน

ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็

- หนังสือเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต 2 

 - ชุดการสอนจาก 

-ใบความรู้/ใบงาน 

-แบบฝึกหัด 

-Google Forms

แบบทดสอบ  

Google Pictures 

words

ภาษาอังกฤษ 

BBC English 

Oxford English 

YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการ

ปฏิบัติงานของนักเรียนท้ัง

กระบวนการ และผลงาน

โดยใช้แบบประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 



 

นำไปตรวจดูถ้าไม่บรรลุตาม

วัตถุประสงค์เราต้องการสอนก็จะรู้

ว่าผู้เรียนยังขาดความรู้อะไร และ

ก็ทำการแก้ไขแล้วก็สรุปทำความ

เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง(กิจกรรมเสริม

การเรียนรู้สมรรถนะท่ีพงึประสงค์ 

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 

จะให้เนื้อหาในบทเรียนท่ีเรียนกับ

ผู้เรียน เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา

รายละเอียด และความรู้ต่างๆ ซึ่ง

เป็นเนื้อหาท้ังหมดในแต่ละบทเรียน

3.  ขั้นประยุกต์ใช้ 

การตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ

หรือไม่ซึ่งจะถือเป็นการสอบผู้เรียน

นั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การ

ถามคำถามหรือให้อธิบายให้ฟัง หรือ

- หนังสือเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต 2 

 - ชุดการสอนจาก 

-ใบความรู้/ใบงาน 

-แบบฝึกหัด 

-Google Forms

แบบทดสอบ  

Google Pictures 

words

ภาษาอังกฤษ 

BBC English 

Oxford English 

YouTube 

 

 

 

 

 

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 

และผลงานโดยใช้แบบ

ประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 



 

ให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริงใน

บทเรียนท่ีเรียนผ่านมา  

4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

จะนำเอาผลของการสอบ หรือการ

ปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่าน

ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็นำไป

ตรวจดูถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

เราต้องการสอนก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง

ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข

แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง

(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี

พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรีนรู้ 

 8.1 การแบ่งคะแนน  

หน่วยที ่
ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 

1 4 5 3 12 
2 4 5 3 12 
3 3 5 3 11 
4 3 5 3 11 
5 3 5 4 12 
6 3 5 4 12 

รวม 20 30 20 70 
 

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 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 

 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 

 9.4 สอบปลายภาค 

 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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



 

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

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

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

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

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หน่วยที่ 4. การบอกทิศทาง Giving Directions 

ผลการใช้แผนการสอน 

1. แผนการสอนท่ีกำหนดไว้สามารถใช้สอนได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด  

2. สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทเรียนร่วมกัน  อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

2. คะแนนการทดสอบหลังเรียนดีขึ้นเมื่อเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

3. นักศึกษาบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม 

ผลการสอนของครู 

1. สอนเนื้อหาได้ครบทุกกระบวนการ 

2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ  

3. นักศึกษาบางคนท่ีไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงความคิดเห็น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

 

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

2. จำนวน 12 ช่ัวโมง 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

        ด้านความรู้     รู้ เข้าใจ เนื้อหาท่ีเลือกเรียนรู้ ผ่านช่อง YouTube ตามความสนใจ -เลือกโดยอิสระ   

        ด้านทักษะ มีทักษะ การฟัง อ่าน พูด เขียน ดีขึ้น จาก ส่ือ YouTube ท่ีเลือกเรียนรู้ด้านท่ีตนสนใจ 

1. สามารถ บอกเล่าเนื้อหา เรื่องราวที่ชมผ่าน YouTube  ได้ 

2. สามารถ เขียนอธิบายเรื่องราวที่เรียนรู้ มีภาพประกอบการอธิบาย โดยทำงานบนสมาร์ทโฟนของผู้เรียนได้

ได้ ตามกำหนดงาน-กำหนด ส่งงาน ในช้ันเรียน 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความรับผิดชอบ   

2. ความสนใจใฝ่รู้ 

3.ความมีวินัยความมีมนุษยสัมพันธ์ความรับผิดชอบและความเช่ือมั่นในตนเอง 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 

 แสดงความรู้เกี่ยวกับการ  

5. เนื้อหา  ตัวอย่าง Eating at Street Food on the Way to Bangsaphan 



 

  

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 

- 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 

 8.1 การแบ่งคะแนน  



 

หน่วยที ่
ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 

1 4 5 3 12 
2 4 5 3 12 
3 3 5 3 11 
4 3 5 3 11 
5 3 5 4 12 
6 3 5 4 12 

รวม 20 30 30 70 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

 

1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง Social Media Platforms Such as YouTube 

2. จำนวน 8 ช่ัวโมง 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

ด้านความรู้    ใช้ แพลตฟอร์ม  YouTube ในการสืบค้นข้อมูลเรื่อง Making A Call    

ด้านทักษะ รู้ เข้าใจ สามารถสนทนาทางโทรศัพท์เป็นภาษษอังกฤษ ได้ ตาหัวข้อการสนทนาท่ีสนใจ 

หรือ ครูมอบหมายในช้ันเรียน 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความมีมนุษย์สัมพันธ์   

2. ความมีเหตุผล 

3. ความมีวินัยความมีมนุษยสัมพันธ์ความรับผิดชอบและความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 

 แสดงความรู้เกี่ยวกับการสนทนา โดยใช้ คำ สำนวน ประโยคสนทนาทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ 

ได้ ตาหัวข้อการสนทนาท่ีสนใจ หรือ ครูมอบหมายในช้ันเรียน 

5. เนื้อหา 

   



 

 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการ สนทนาทางโทรศัพท์ 

เป็นภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้อง เมหาะสม ตาม

วัฒนธรรมเจ้าของภาษา ใช้เนื้อหาท่ีสนใจ และ 

สร้างความสนใจแก่ผู้ฟัง 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.๑. แสดงบทบาทสมมุติ การสนทนาทางโทรศัพท์ ได้ 

6.๒. บอก คำ สำนวน ประโยคภาษษอังกฤษท่ีนิยมใช้ใน

การสนทนาทางโทรศัพท์ ได้ 

6.3. ปฏิบัติ ฝึกทักษะเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงได้          

 
 

 

 

 

 

 

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 

- หนังสือเรียน 

 

 - ชุดการสอน  

- BBC English 

- Oxford English 

- Google 

pictures words 

 

 

- 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 

(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

- หนังสือเรียนวิชา 

 

- ชุดการสอน  

 

- บัตรคำ

ภาษาอังกฤษ 

- Pictures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทดสอบหลัง

เรียน 

- แบบฝึกหัด 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 

และผลงานโดยใช้แบบ

ประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 



 

ขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข

แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง

(กิจกรรมเสริมการเรียนรู้สมรรถนะท่ี

พึงประสงค์ 3D แบบบูรณาการ) 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 

 8.1 การแบ่งคะแนน  

หน่วยที ่
ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 

1 4 5 3 12 
2 4 5 3 12 
3 3 5 3 11 
4 3 5 3 11 
5 3 5 4 12 
6 3 5 4 12 

รวม 20 30 30 70 
 

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

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



 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

 

หน่วยที่ 6. Making a Call  ติดต่อทางโทรศัพท์ 

วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียน 

1. ผู้เรียนสามารถสนทนาทางโทรศัพท์เป็นภาษษอังกฤษได้ ตามการฝึกบทบาทสมมมุติ 

2. แสดงหลักฐานการฝึกหน่วยการเรียนรู้ ผ่าน การทำงานบนสามร์โฟน โดยใช้ แอพพลิเคช่ันท่ีมีความถนัด 

 

ผลการเรียนของนักเรียนท่ีคาดหวัง 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในบทเรียนร่วมกัน  อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงาน

ท่ีได้รับมอบหมาย 

2. คะแนนการทดสอบหลังเรียนดีขึ้นเมื่อเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

ปัญหาระหว่างการเรียนรู ้

นักเรียน-นักศึกษาบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม หรือ ไม่กล้าฝึกทักษะในหน่วยการเรียนรู้ 

ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงความคิดเห็น ให้แรงเสริม เช่น รางวัลเป็น คำช่ืนชม การปรบมือ 

การใช้ Emoticons หรือ สตีกเกอร์แสดงความช่นชม เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ 



 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง Travelling Around (5ชม.) 

2. จำนวน 8 ช่ัวโมง 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

ด้านความรู้       รู้ คำ สำนวน ประโยคภาษษอังกฤษ ด้านแหล่งท่องเท่ียว และด้านท่ีเกี่ยวข้อง  

ด้านทักษะ บอก คำ สำนวน ประโยคภาษษอังกฤษ ด้านแหล่งท่องเท่ียว และด้านท่ีเกี่ยวข้อง ได้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความมีมนุษย์สัมพันธ์   

2. ความมีเหตุผล 

3. ความมีวินัยความมีมนุษย์สัมพันธ์ความรับผิดชอบและความเช่ือมั่นในตนเอง 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

 แสดงความรู้เกี่ยวกับ Tourist Attractions 

5. เนื้อหา 

  

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลแหล่ง

ท่องเท่ียว จาก Tourism Authority of 

Thailand website ได้ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.1. แสดงหลักฐานการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ 

6.2. บอก คำ สำนวน ประโยค เกี่ยวกับการเรียนรู้แหล่ง

ท่องเท่ียวที ่ได้ 

6.3. แสดงทักษะ การใช้ภาษษอังกฤษ ควบคู่กับ การใช้  

ส่ือมัลติมีเดีย สร้างคลิปส้ัน เชิญชวนให้มาท่องเท่ียวใน

แหล่งเท่ียวท้องถิ่น หรือ ท่ีผู้เรียนสนใจ วิธีได้          

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 



 

 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

7 Tourist 

Attractions 

Search Youtube for Tourist 

Attractions in Bangsaphan, etc. 

- หนังสือเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ

อินเทอร์เน็ต  

 - Videos Clips 

from 

 BBC English 

Oxford English 

Google  Pictures 

Words 

- Video clips ท่ี

นักเรียนนำเสนอ

แหล่งท่องเท่ียว

เป็นภาษาอังกฤษ 

 

1.สังเกตจากการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนท้ังกระบวนการ 

และผลงานโดยใช้แบบ

ประเมินผลงาน 

2. สังเกตกิจนิสัยในการ

ทำงานโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรมการทำงาน 

 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 

 8.1 การแบ่งคะแนน  

หน่วยที ่
ข้อสอบ 
(ความรู้) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 

1 4 5 3 12 
2 4 5 3 12 
3 3 5 3 11 
4 3 5 3 11 
5 3 5 4 12 
6 3 5 4 12 

รวม 20 30 20 70 
 

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  ถือว่าอยู่ระดับอ่อนมาก 

คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับการเรียน0  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ 

 

9. เครื่องมือวัดผล 

 ๙.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จิตพิสัย 

 9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 

 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน / ระหว่างเรียน 

 9.4 ทดสอบปลายภาค 

 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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



 

แบบทดสอบก่อนหรือหลังเรียน 

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 

 

 
จากภาพ ให้ นักเรียน   

1. สืบค้นความหมายของ คำ 

2. ฝึกพูด โดยใช้คำที่สนใจ 3 ประโยค 

3. สนทนากับเพื่อน -จับคู่สนทนา ถาม-ตอบ คนละ 5 ประโยค เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว 
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