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จัดทำโดย 

นางสาวกัลยา   ผากาเกตุ 
 
 
 
 

 

วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 



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

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

หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
 
 
 

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

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

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

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

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
คำนำ 



 
  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 20000-1201 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รูปแบบการจัดกิจกรม มี 3 ขั้นตอน   คือ 1.  ขั้นนำ ( 
Warm up )  เตร ียมผู ้ เร ียนโดยสนทนา เก ี ่ยวก ับเน ื ้อหาท ี ่ เก ี ่ยวข ้องในบทเร ียน  2.  ขั ้นสอน ( 
Presentation)   สอนคำศัพท์ สำนวนภาษา โครงสร้างภาษาที่นำเสนอในบทเรียน 3. ขั้นฝึก  (Practice) 
ให้ผู้เรียนฝึกทักษะทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน  ในเอกสาร หรืออาจเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และ4.
ขั้นนำไปใช้  (Production) ให้ผู ้เรียนได้นำคำศัพท์ สำนวนภาษา โครงสร้างภาษาที่ได้ศึกษาไป เขียน
เรื่องราว สร้างกิจกรรมเชื่อมโยงกับชีวิตจริง หรือบริบทของตนเอง 5. ขั้นสรุป (Wrap up) ให้ผู้เรียน สรุป 
บันทึกการเรียนรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนด้วยตนเอง 
  ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
  

 
กัลยา  ผากาเกตุ 

ผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 20000-1201 จ านวน 2 หน่วยกิต 36 ช่ัวโมง (0-2-1) 

จุดประสงค์รายวิชา 
          1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน 
          2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน 
          3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการ ปฏิบตัิงาน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
           1. ฟัง-ดูภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน 
           2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน 
           3. อ่านขอ้ความ ก าหนดการและป้ายประกาศภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน 
           4. กรอกแบบฟอร์มที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน 
           5. เขียนขอ้ความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน 
           6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
          ปฏิบตัิเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน ค าศพัทส์ านวน
ภาษาที่ใชบ้่อย ๆ การสนทนาเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ต าแหน่งที่ตั้ง การ
เดินทาง ขั้นตอนการปฏิบติังาน การสนทนาทางโทรศพัท ์การอ่านขอ้ความ ก าหนดการ ป้ายประกาศการกรอก
แบบฟอร์ม การเขียนขอ้ความและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
วิชา ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัส  2000-1201 
 

                 พฤติกรรม 
 
ช่ือหน่วย 

พุทธิพิสัย ทกัษะ
พิสัย 

จิต
พิสัย 

 รวม ล าดบั
ความ
ส าคญั 

จ านวน
คาบ 

คว
าม
รู้ 

คว
าม
เเข
า้ใ
จ 

น า
ไป

ใช
 ้

วิเค
รา
ะห์

 
สัง

เคร
าะ
ห์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

1. All About You 6 10 7    8 4  35 5 4 

2. Food for Health 6 10 8    9 4  37 4 6 

3. On the Way 6 10 8    9 4  37 2 6 

4. Giving Direction 6 10 8    9 4  37 1 6 

5. On the Phone 6 10 7    7 4  34 6 4 

6. Our Fantastic 

Time 

6 10 7    7 4  34 7 4 

7. Communication 6 10 8    9 4  37 3 6 

รวม 4
2 

70 5
3 

   58 28    36 

ล าดบัความส าคญั 4 1 3    2 5     
 
 



 
 
 
 

 
สมรรถนะรายวิชา 
วิชา ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัส  2000-1201 
 

หน่วยที่ สมรรถนะ ชัว่โมง 
1. All About You 

ใชภ้าษาองักฤษเก่ียวกบัประวตัิส่วนตวั 
โครงสร้าง Yes- No Questions และ  Information Questions 

4 
 
 
 

2. Food for Health 
ใชภ้าษาองักฤษเก่ียวกบัอาหารและสุขภาพ 
Countable noun และ  Uncountable noun 

6 
 

 

 

3. On the Way 
ใชภ้าษาองักฤษในการเดินทาง  
Giving the transport method  / Reading the time  

6 
 

 

 

4. Giving Directions  
ใชภ้าษาองักฤษในการถามและบอกทิศทาง  
การใช ้Preposition of Places and Directions  

6 
 

 

 

5. On the Phone 
ใชภ้าษาองักฤษในการสนทนาทางโทรศพัท์ 
Telling the telephone numbers / Telephone messages 

4 
 

 

 

6. Our Fantastic Time 
ใชภ้าษาองักฤษเก่ียวกบักิจกรรมยามว่าง  
Adverbs of frequency / Answering  Wh -questions 

4 
 

 

 



7. Communications 
ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารออนไลน ์
 โครงสร้างประโยค Imperatives / Writing email 

6 

 
ก าหนดการสอน 

หน่วยที่ ช่ือหน่วย/รายการสอน สัปดาห์ที่ ชัว่โมงที่ 
1. All About You 

- Talking about personal information 
-  Wh-questions /Information questions  

1-2 1-4 

2. Food for Health 
- Talking about food and health problems 
- Count nouns and uncountable nouns 
- Present simple 

3-5 5-10 

3. On the Way 
- Talking about transportation/Traffic signs 
- Giving the transport method 
- Asking about prices/ Reading the time 

6-8 11-16 

4. Giving Directions 
- Asking  and giving directions 
- Location Prepositions and Directions  

9-11 17-22 

5. On the Phone 
- Telephone languages /Reading telephone numbers 
- Taking telephone messages  

12-13 23-26 

6. Our Fantastic Time 
- Talking about  leisure Activities 
- Adverbs of frequency / Wh questions 

14-15 27-30 

7. Communications 
- Talking about online communication 
- Asking for Instructions /Sequencing 
- Writing email 

16-18 31-36 

 รวม  36 



 เกณฑ์การตัดสินผล  
  การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

พุทธพิสัย 30 คะแนน 
- ทดสอบเก็บคะแนน   30 คะแนน 

ทกัษะพิสัย 40 คะแนน 
- ใบงานและแบบฝึกหัด 20 คะแนน 

จิตพิสัย     30    คะแนน 
สอบปลายภาค    20 คะแนน 

  รวม    100  คะแนน 
   
    ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวดัผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนตอ้งผ่านมากกว่ารอ้ยละ  ของคะแนนเต็ม แลว้น าคะแนน
รวมมาตดัสินผลการเรียนรู ้ดงันี ้
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึน้ไป    ระดบัผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดบัผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดบัผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดบัผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต ่ากว่า 49 ลงมา   ระดบัผลการเรียน 0 

 
เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

1 แบบทดสอบ 
2 แบบประเมินใบงาน/กิจกรรม 
3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

              4 ค่านิยม 12 ประการ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

 

 



 
 
 

1. สาระส าคัญ 
 ขอ้มูลส่วนตวัเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัประวติับุคคล ไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครัว การศึกษา การท างาน การ
เรียนรู้ค าศพัท์ ส านวน การสอบถามขอ้มูล จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาเพ่ือใชใ้นการสนทนา หรือการกรอกขอ้มลูต่างๆ 
ในการศึกษา การท างาน หรือทางสังคม 

2. สาระการเรียนรู้ 
1.  ค าศพัท ์ส านวนภาษา เก่ียวกบัขอ้มูลครอบครัว การศึกษา 
2. การสนทนาสอบถามขอ้มูลครอบครัวและการศึกษา 
3. โครงสร้างค าถาม Present simple  และ Wh-questions 
4. เร่ืองเก่ียวกบัขอ้มูลบุคคล 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                เม่ือนักเรียนศึกษาหน่วยนี้จบแล้ว สามารถ 
1. บอกความหมายค าศพัท ์ส านวนภาษาเก่ียวกบัขอ้มูลครอบครัว การศึกษาได ้
2. สนทนาสอบถามขอ้มูลครอบครัว การศึกษาได ้
3. เขียนประโยคโครงสร้างค าถาม  Present simple และ Wh- questions  

สอบถามขอ้มลูส่วนตวัได ้
4. สรุปสาระส าคญัจากเร่ืองที่อ่านได ้

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที่ 1  ช่ัวโมงที่ 1-2 
1.  ครูสนทนา ซกัถามขอ้มลูนกัเรียนเก่ียวกบัประวตัิส่วนตวั สมาชิกในครอบครัว โดยให้นกัเรียนดู

ค าศพัทใ์น Getting Start ประกอบ 
2.  น าค าศพัทข์ึ้นกระดาน ร่วมกนัอภิปราย 
3.  ฝึกออกเสียงค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งและความหมายใน Vocabulary ท าแบบฝึกหัดใน Practice  A, B, C 

ตรวจค าตอบร่วมกนั 
4.  ฝึกสนทนาใน Conversation ตอบค าถามขอ้ A เพื่อสรุปใจความส าคญั 
5.  สรุปส านวนที่ใช้ในการแนะน าขอ้มลูตนเอง และฝึกออกเสียง 
6.  ท าแบบฝึกหัด Practice B, C และฝึกเขียนขอ้มูลแนะน าตนเอง โดยใช้โครงสร้างภาษาที่ก  าหนด 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 2000-1201 
หน่วยที่ 1 เร่ือง All About You      จ านวน 4 ช่ัวโมง 

 



7.  ฝึกการแนะน าตนเอง โดยเนน้ความสุภาพ การใชภ้าษาที่ถูกตอ้ง ตามมารยาทและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 

8.  มอบหมายนกัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ระดมสมองร่วมกนัหาขอ้คิดเก่ียวกบัการน าเสนอขอ้มูล
ตนเองตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประมาณ 5 นาที แลว้น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 กลุ่มที่ 1  ความพอประมาณ   กลุ่มที่ 2  ความมีเหตุผล 
 กลุ่มที่ 3  การสร้างภูมิคุม้กนั   กลุ่มที่ 4  ความมีคุณธรรม 
 กลุ่มที่ 5  ความรู้    กลุ่มที่ 6  ผลที่ไดท้างสังคม 
 กลุ่มที่ 7  ผลที่ไดท้างเศรษฐกิจ   กลุ่มที่ 8  ผลที่ไดท้างวฒันธรรม 
 กลุ่มที่ 9  ผลที่ไดท้างส่ิงแวดลอ้ม 
9.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปอภิปราย 
10. นกัเรียนบนัทึกการเรียนรู้.โครงสร้างภาษา การน าเสนอประวตัิส่วนตวั 

สัปดาห์ที่ 2  ช่ัวโมงที่ 3-4 
1. ครูสนทนาซกัถามขอ้มูลนกัเรียน โดยใชค้ าถาม Yes-No Questions และ Wh-questions เขียนค าถาม

และค าตอบขึ้นกระดาน 
2. นกัเรียนศึกษาโครงสร้างค าถาม Yes-No Questions และ Wh-questions จากเอกสารประกอบการเรียน 

3. นกัเรียนฝึกถาม-ตอบ ขอ้มลูจากเพ่ือนในชั้นเรียน 
4. นกัเรียนท าแบบฝึกหัดใน Practice A, B, C  
5. นกัเรียนอ่ามขอ้มูลของตนเอง โดยดูตน้แบบของ Penpa 

5. งานที่มอบหมาย 
แบ่งกลุ่ม ให้ท าช้ินงานขอ้มูลจากเร่ืองที่สนใจ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั สร้างประโยคค าถาม-ตอบ ประมาณ 
5 ค าถาม ในกระดาษ A4 น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

6. การวัดผลและประเมินผล 
1. จากการสังเกตพฤติกรรมการตอบค าถามและการร่วมท ากิจกรรม 
2. จากความถูกตอ้งในการตอบค าถามและแบบฝึกหัด 
3. จากงานที่มอบหมาย 
4. จากแบบฝึกหัดทา้ยบท 
5. จากบนัทึกการเรียนรู้ 
 
 
 



7. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1.  เอกสารประกอบการเรียน   2.  PowerPoint 
3.  CD เสียง     4.  Website ต่าง ๆ 
5.  แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6.  บนัทึกการเรียนรู้ 
7.  แบบทดสอบ  

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  8 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   4 คะแนน 

จิตพิสัย     4  คะแนน 
  รวม    19  คะแนน 
   
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวม
มาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินใบงาน/กิจกรรม 
9.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
9.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.5 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 



๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

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

- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

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



 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    



๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     



 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน/แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

Worksheet. A 

 
 

Worksheet . B 

 
 
 



 
 
 
 

1. สาระส าคัญ 
 อาหารเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต เป็นหัวขอ้หน่ึงที่ใชใ้นการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั        

การเรียนรู้ค าศพัท ์เช่น ผกั ผลไม ้เคร่ืองด่ืม ความรู้เก่ียวกบัคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละประเภทจะ
ช่วยให้การสนทนาราบร่ืน อีกทั้งยงัเป็นความรู้ดา้นสุขภาพอีกดว้ย 

2. สาระการเรียนรู้ 
1. ค าศพัท ์ส านวนภาษา เก่ียวกบัอาหารและสุขภาพ 
2.  บทสนทนาเก่ียวกบัอาหารและสุขภาพ 
3.  นามนบัได ้( Countable nouns ) และ นามนบัไม่ได ้( Non - countable nouns ) 
4.  Present simple บอกขอ้เท็จจริง 

     5. เร่ืองเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                     เม่ือศึกษาหน่วยนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกค าศพัท ์ส านวนภาษา เก่ียวกบัอาหารและสุขภาพได ้
2. สนทนาเก่ียวกบัอาหารและสุขภาพได ้
3. แยกประเภทนามนบัได ้(Countable nouns) และ นามนบัไม่ได ้(Non - countable nouns) ได ้
4. เขียนขอ้มูลบอกขอ้เท็จจริง โดยใช้โครงสร้าง Present  simple ได ้

 5.  สรุปสาระส าคญัจากเร่ืองที่อ่านได ้

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที่ 3   ช่ัวโมงที่ 5-6  
1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยครูสนทนาและให้นกัเรียนยกตวัอยา่งค าศพัทป์ระเภท vegetables, fruit, meat, 

drinks ศพัทอ์ื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบัอาหาร และ health problems เขียนขึ้นกระดาน ฝึกอ่านออกเสียง
พร้อมกนั 

2. ให้นกัเรียนศึกษาค าศพัท ์ส านวนภาษาใน Getting Start และ Vocabulary ฝึกออกเสียง 
3. นกัเรียนท าแบบฝึกหัด A และ B 
4. ฝึกออกเสียงบทสนทนาโดยใชกิ้จกรรมคู่ สุ่มนกัเรียนออกมาหนา้ชั้น แลว้ให้นกัเรียนตอบค าถามจาก

บทสนทนา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 2000-1201 

หน่วยที่ 2 เร่ือง Food for Health      จ านวน 6 ช่ัวโมง 
 



5. ครูให้นกัเรียนเขียนบทสนทนาตามโครงสร้างที่ก  าหนด 
6. นกัเรียนฝึกสนทนา ครูให้ค าแนะน าปรับแกไ้ข 

สัปดาห์ที่ 4  ช่ัวโมงที่ 7-8   
1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยสนทนาความรู้เก่ียวกบัอาหาร โดยใชข้อ้มูล Food Facts ในเอกสารประกอบการ

เรียนและให้นกัเรียนยกตวัอยา่งเพ่ิมเติม 
2. ครูอธิบาย Countable Nouns และ Uncountable Nouns และน าค าศพัทท์ี่ไดจ้ากขอ้ 1  เขียนแยกประเภท

ขึ้นกระดาน ครูเพ่ิมเติมค าศพัทเ์พ่ือให้เห็นชดัเจนขึ้น 
3. ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัด 
4. ครูอธิบายการใช ้Units of measure ใน Countable nouns และ Uncountable nouns และการใช ้Present 

simple ในการอธิบายขอ้มูล 
5. ท าแบบฝึกหัด B, C และ Practice ของ Present simple 
6. ฝึกเพ่ิมเติมโดยให้นกัเรียนเขียนประโยคอธิบายขอ้มูลเก่ียวกบั Food facts ขึ้นกระดาน แลว้ให้นกัเรียน

สรุปการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ 5  ช่ัวโมงที่ 9-10  
1. แบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 3-4 คน อ่านเร่ือง Food for Health ช่วยกนัหาความหมายใน online dictionary 

แลว้สรุปร่วมกนั 
2. ครูอ่านขอ้ความให้นกัเรียนอ่านตาม และให้นกัเรียนอ่านพร้อมกนัอีกคร้ังหน่ึง 
3. ครูตั้งค าถามส้ัน ๆ ให้นกัเรียนตอบ และให้ขีดเส้นใตค้ าศพัทท์ี่เป็น Count nouns และวงกลมค าที่เป็น 

Uncountable nouns 
4. ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัดขอ้ B และช่วยกนัยกตวัอยา่ง colorful fruit and vegetables ใส่ในตาราง 

น าเสนอขอ้มูลเพ่ิมเติม 
5. ให้นกัเรียนบนัทึกการเรียนรู้เก่ียวกบั Food for Health ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ : ความเหมาะสมกบัการซ้ืออาหารในชีวิตประจ าวนั 
 ความมีเหตุผล :  ซ้ืออาหารโดยค านึงถึงสุขภาพ 
 การสร้างภูมิคุม้กนัที่ดี : รู้จกับริโภคอาหารที่จ าเป็นต่อสุขภาพ 
 ความมีคุณธรรม : รู้จกัคิด วิเคราะห์ กระบวนการท างานกลุ่ม 

5. งานที่มอบหมาย 
1. เขียนบนัทึกการเรียนรู้เร่ือง Countable nouns และ Uncountable nous การใช ้Units of measure โดยใช ้
Mind mapping 
2. แบ่งกลุ่มช่วยกนัหาเร่ืองเก่ียวกบั  Food for Health ในรูปแบบ Mind mapping 



6. การวัดผลและประเมินผล 
1. จากการสังเกตพฤติกรรมการตอบค าถามและการร่วมท ากิจกรรม 
2. จากความถูกตอ้งในการตอบค าถามและแบบฝึกหัด 
3. จากงานที่มอบหมาย 
4. จากแบบฝึกหัดทา้ยบท 
5. จากบนัทึกการเรียนรู้ 

7. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียน   2. PowerPoint 
3. CD เสียง     4. Website ต่าง ๆ 
5. แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6. บนัทึกการเรียนรู้ 
7. แบบทดสอบ  

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  8 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   4 คะแนน 

จิตพิสัย     4  คะแนน 
  รวม    19  คะแนน 
   
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวม
มาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 



9.2 แบบประเมินใบงาน/กิจกรรม 
9.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
9.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.5 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

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

- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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



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

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

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

 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 



คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     



 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 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 
 
 



ใบงาน/แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

Worksheet. A 

 
 
Worksheet . B 

 
 

 



 
 
 
 

1. สาระส าคัญ 

 การเดินทางเป็นส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการไปท างาน ไปศึกษา ไปเจรจาธุรกิจ 
หรืองานสังคมต่างๆ มีหลายวิธี เช่น รถส่วนตวั รถไฟฟ้า รกประจ าทาง รถยนตร์ับจา้ง เป็นตน้ การเรียนรู้
ค าศพัท ์ส านวนภาษา การซ้ือตัว๋  การสอบถามราคา หรือจ่ายค่าโดยสาร ตลอดจนความหมายของป้าย
จราจรบนทอ้งถนน จะช่วยให้การเดินทางราบร่ืน สะดวกและปลอดภยั 

2. สาระการเรียนรู้ 

1. ค าศพัท ์ส านวนภาษา เก่ียวกบัการเดินทาง พาหนะ ป้ายจราจรต่างๆ 
2. บทสนทนาเก่ียวกบัการเดินทาง และการสอบถามราคา 
3. Giving the transport  method  และ การสอบถามราคา 
4.  เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการเดินทาง 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง         เม่ือศึกษาหน่วยเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกค าศพัท ์ส านวนภาษา เก่ียวกบัการเดินทาง พาหนะ ป้ายจราจรต่างๆ ได ้
2. สนทนาเก่ียวกบัการเดินทาง และการสอบถามราคาได ้
3. สอบถามวิธีการเดินทาง และสอบถามราคาได ้
4. อ่านตารางเวลารถโดยสารได ้
5. สรุปสาระส าคญัจากเร่ืองเก่ียวกบัการเดินทางได ้

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที่ 6 ช่ัวโมงที่ 11-12 
1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยสนทนาเก่ียวกบัยานพาหนะ ป้ายจราจรต่าง ๆ ที่นกัเรียนพบเห็นใน     
    ชีวิตประจ าวนั 
2. ศึกษาค าศพัท ์ส านวนภาษาที่เก่ียวขอ้งใน Getting Start และ Vocabulary ฝึกออกเสียงและยกตวัอยา่ง

เพ่ิมเติม 
3. ท าแบบฝึกหัด A,  B และ C 
4. ให้นกัเรียนฟังเทปและอ่านบทสนทนา At the train station 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 2000-1201 
หน่วยที่ 3 เร่ือง On the way      จ านวน 6 ช่ัวโมง 

 

 



5. สรุปสาระส าคญัจากบทสนทนา โดยให้เติมค าในแบบฝึกหัด B, C, D 
6. ให้นกัเรียนจบัคู่ เขียนบทสนทนา โดยใชค้ าศพัท์ ส านวนภาษา ที่ไดศ้ึกษาไปและฝึกออกเสียง 

สัปดาห์ที่ 7 ช่ัวโมงที่ 13-14 
1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยครูสนทนา สอบถามการไปสถานที่ต่าง ๆ เช่น Excuse me, how can I go to….?  
   โดยพยายามให้นกัเรียนตอบว่าโดยสารทางใด เช่น by bus, by van 
2. ให้นกัเรียนฟัง และอ่านบทสนทนา เร่ือง At the MRT station และสรุปสาระโดยเติมขอ้มูลใน 
    แบบฝึกหัด 
3. ครูยกตวัอยา่งเพ่ิมเติมขึ้นกระดาน 
4. ให้นกัเรียนจบัคู่ เขียนบทสนทนา โดยใชค้ าศพัท ์ส านวนภาษาที่ไดศ้ึกษาและฝึกออกเสียง 
5. ครูสอนโครงสร้างเร่ือง Giving the transport method และ Asking about the prices และท าแบบฝึกหัด 
6. ให้นกัเรียนบนัทึกการเรียนรู้และยกตวัอยา่งตามโครงสร้างขอ้ 5 

สัปดาห์ที่ 8 ช่ัวโมงที่ 15-16 
1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยสนทนา ถามเวลา เช่น What time is it? เขียนประโยคค าถามและค าตอบขึ้น 
   กระดาน 
2. ให้นกัเรียนยกตวัอยา่งการอ่านเวลา คนละ 3-4 ประโยค ครูสรุป 
3. ให้นกัเรียนศึกษาการอ่านเวลาใน Reading the time และท าแบบฝึกหัด 
4. ให้นกัเรียนอ่าน Reading the time และตอบค าถาม สรุปค าตอบร่วมกนั 
5. แบ่งกลุ่มนกัเรียนเขียนตารางเวลารถโดยสารหรืออื่น ๆ พร้อมเขียนประโยคอธิบายตาม 
   โครงสร้างที่ก  าหนด 
6. ครูสุ่มตวัอยา่งของนกัเรียนขึ้นกระดาน 
7. ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนทา้ยบท 

5. งานที่มอบหมาย 
1. ให้นกัเรียนออกแบบตารางเวลารถโดยสาร เขียนบทสนทนา สอบถามเวลาและการเดินทาง 
2. บนัทึกการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

6. การวัดผลและประเมินผล 
1. จากความถูกตอ้งในการออกเสียงและการสนทนา 
2. จากความถูกตอ้งในการท ากิจกรรมและแบบฝึกหัด 



3. จากงานที่มอบหมาย 
4. จากพฤติกรรมการท ากิจกรรม      
5. จากแบบทดสอบ 

7. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1.  เอกสารประกอบการเรียน   2.  PowerPoint 
3.  CD เสียง     4.  Website ต่าง ๆ 
5.  แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6.  บนัทึกการเรียนรู้ 
7.  แบบทดสอบ  

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  8 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   4 คะแนน 

จิตพิสัย     4  คะแนน 
  รวม    19  คะแนน 
   
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวม
มาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินใบงาน/กิจกรรม 
9.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
9.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 



9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.5 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 
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……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
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- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

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



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     



 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     



๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน/แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

Worksheet. A 

 
 

Worksheet . B 

 
 



   
 
 
 

1. สาระส าคัญ 
 การถามและบอกทิศทางคือการส่ือสารให้ขอ้มูลเก่ียวกบัทิศทางการไปสถานที่ต่าง ๆ โครงสร้าง
ประโยค ส านวนภาษาตอ้งสุภาพ กะทดัรัด ชดัเจน การให้ขอ้มูลอาจให้สังเกตจากสถานที่ส าคญัตามถนน และ
ส านวนภาษาที่บอกต าแหน่งที่ตั้ง ผูเ้รียนจึงตอ้งศึกษาการใชส้ านวน ค าศพัทต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปใชใ้น
การส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

2. สาระการเรียนรู้ 

1. ค าศพัท ์ส านวน ภาษาท่ีใชใ้นการถามและบอกทิศทาง  
2. การสนทนาเก่ียวกบัการสอบถามทิศทาง 
3.  Places in the community,  Preposition of Places and Directions 
4. เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการบอกทิศทาง 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                  เม่ือศึกษาหน่วยเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของค าศพัท ์ส านวนภาษา ท่ีใชใ้นการถามและบอกทิศทางได้ 
2. เลือกใชภ้าษาท่ีใชใ้นการถามและบอกทิศทางไดเ้หมาะสม 
3. สนทนา โตต้อบ เก่ียวกบัการสอบถามทิศทางได ้
4. ใช ้Preposition of Places and Directions ได ้
5. สรุปใจความส าคญัจากเร่ืองที่อ่านได้ 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 สัปดาห์ที่ 9 ช่ัวโมงที่ 17-18 
1.  น าเขา้สู่บทเรียนโดยครูสนทนาเก่ียวกบัทางไปสถานที่ต่าง ๆ ที่นกัเรียนคุน้เคย  
2.  ให้นกัเรียนศึกษาและฝึกออกเสียงค าศพัท ์ส านวนภาษาใน Getting Start และ Vocabulary    
3.  ฝึกนกัเรียนท าแบบฝึกหัด Vocabulary ขอ้ A, B และ C ครูสรุปความหมายของสถานที่และค าศพัท ์     
 บอกทิศทาง 
4.  ฝึกนกัเรียนออกเสียงค าศพัท ์ฟังและอ่านบทสนทนาในหนา้ 52 กิจกรรมน้ีอาจให้เป็นกิจกรรมคู่
 หรือแบ่งกลุ่มใหญ่สลบักนั ครูปรับแกไ้ข 
5.  ท าแบบฝึกหัดขอ้ B, C และ D 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 2000-1201 

หน่วยที่ 4 เร่ือง Giving  Directions     จ านวน 6 ช่ัวโมง 

 



6.  ให้นกัเรียนจบัคู่กนัเขียนบทสนทนา โดยใชค้ าศพัทแ์ละส านวนที่ไดศึ้กษา พร้อมทั้งฝึกการสนทนา 

สัปดาห์ที่ 10 ช่ัวโมงที่ 19-20 
1.  น าเขา้สู่บทเรียนโดยสนทนาเก่ียวกบั Traffic signs และ Preposition of places พร้อมทั้งยกตวัอยา่ง
 ประโยคและให้ท าแบบฝึกหัดขอ้ B ตรวจค าตอบพร้อมกนั ครูอธิบายเพ่ิมเติม 
2.  ให้นกัเรียนศึกษาการใช ้Asking for directions และ Giving directions .ในแบบฝึกหัดขอ้ A, B, C , 
 D และ E 
3.  เขียนบทสนทนาจากแผนที่ที่ก  าหนดในขอ้ E และฝึกการออกเสียง ครูอาจสุ่มให้นกัเรียนออกมา
 สนทนาหนา้ชั้นเรียน ปรับแกไ้ข ช้ีแนะเพ่ิมเติม 

สัปดาห์ที่ 11 ช่ัวโมงที่ 21-22 
1.  น าเขา้สู่บทเรียนโดยครูสนทนาสอบถามเก่ียวกบัทางไปบา้นของนกัเรียน โดยใชค้ าศพัท ์ส านวนที่ได้

 ศึกษาไป 
2.  ครูเขียนค าตอบของนกัเรียนขึ้นกระดาน 
3.  ให้นกัเรียนอ่านจดหมาย แลว้ช่วยกนัเขียนแผนที่ไปบา้นของ Thip 
4.  ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัจดหมายของ Thip เพื่อสรุปสาระส าคญั 
5.  สอนโครงสร้างของการเขียน email ส้ัน ๆ ยกตวัอยา่งประกอบ 
6.  ให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกนัเขียน email เชิญเพื่อนมางานวนัเกิด โดยใชโ้ครงสร้างภาษาที่ไดศ้ึกษาไป

 และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
7.  ให้นกัเรียนทุกคนเขียน email เชิญเพ่ือนมางานวนัเกิด ตามรูปแบบที่ก  าหนด 
8.  ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวน 

5. งานที่มอบหมาย 
ให้นกัเรียนเขียนแผนที่จากสถานศึกษาไปบา้น พร้อมทั้งอธิบายโดยใช้โครงสร้าง รูปแบบที่ไดศึ้กษาไป
แลว้ ประมาณ 10 ประโยค 
 
 
 
 

6. การวัดผลและประเมินผล 
1. จากความถูกตอ้งในการออกเสียงค าศพัทแ์ละสนทนา   
2. จากการท าแบบฝึกหัดและกิจกรรม 
3. จากงานที่มอบหมาย      



4. จากการสังเกตพฤติกรรม 
5. จากแบบทดสอบ 

7. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  เอกสารประกอบการเรียน   2.  PowerPoint 
3.  CD เสียง     4.  Website ต่าง ๆ 
5.  แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6.  บนัทึกการเรียนรู้ 
7.  แบบทดสอบ  

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  8 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   4 คะแนน 

จิตพิสัย     4  คะแนน 
  รวม    19  คะแนน 
   
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวม
มาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินใบงาน/กิจกรรม 
9.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
9.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.5 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

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

- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     



 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     



๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน/แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

Worksheet. A 

 
 
Worksheet . B 

 



 
 
 
   

1. สาระส าคัญ 
 การส่ือสารทางโทรศพัทเ์ป็นช่องทางการส่ือสารที่ส าคญัในการด ารงชีวิตประจ าวนั การท างานและการ
ด าเนินธุรกิจ เป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็ว ประกอบดว้ยผูรั้บสาย (receiver) และผูเ้รียก (caller) ผูเ้รียนควร
ตอ้งเรียนรู้การใชส้ านวนภาษาที่เหมาะสม ขั้นตอนในการรับสาย อีกทั้งกรณีผูท้ี่ตอ้งการพูดสายดว้ยไม่สามารถ
รับสายได ้ตอ้งฝึกการจดบนัทึกขอ้ความให้ถูกตอ้งตรงประเด็น เพื่อให้การส่ือสารทางโทรศพัทม์ีประสิทธิภาพ 

2. สาระการเรียนรู้ 
1. ค าศพัท ์ส านวนภาษาที่ใชใ้นการสนทนาทางโทรศพัท์ 
2. การจดบนัทึกขอ้ความทางโทรศพัท์ 
3. การอ่านหมายเลขโทรศพัท ์

 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เม่ือศึกษาหน่วยเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของค าศพัท ์ภาษาที่ใชใ้นการสนทนาทางโทรศพัทไ์ด ้
2. ฝากและจดบนัทึกขอ้ความทางโทรศพัทไ์ด ้
3. สนทนาทางโทรศพัทไ์ดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 

 4. สรุปใจความส าคญัจากเร่ืองที่อ่านได ้

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที่ 12 ช่ัวโมงที่ 23-24 
1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยสนทนาเก่ียวกบัการรับโทรศพัทว่์ามีประโยคใดบา้งและควรตอบว่าอยา่งไร 
2. ให้นกัเรียนศึกษา ฝึกออกเสียงค าศพัท ์ส านวนภาษาใน Getting Start และ Vocabulary และท า

แบบฝึกหัดใน  
4. ให้นกัเรียนเขียนบทสนทนาทางโทรศพัทท์ี่จบัคู่กนัแลว้และฝึกออกเสียง 
5. ครูให้นกัเรียนศึกษาการอ่านหมายเลขโทรศพัทแ์ละโครงสร้างส านวนภาษาที่ใช้ในการส่ือสารทาง

โทรศพัท์ใน Language Spots แลว้ฝึกออกเสียง 
6. นกัเรียนท าแบบฝึกหัดขอ้ A, B, C และ D ตรวจค าตอบพร้อมกนั 
7. ให้นกัเรียนจบัคู่เขียนบทสนทนาทางโทรศพัท์ โดยใชค้ าศพัท ์ส านวนที่ศึกษาไป ครูสังเกตพฤติกรรม 

ให้ค าแนะน า ปรับแกไ้ข อาจสุ่ม 2-3 คู่ออกมาสนทนาหนา้ชั้นเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 2000-1201 
หน่วยที่ 5 เร่ือง On the Phone     จ านวน 4 ช่ัวโมง 

 



สัปดาห์ที่ 13 ช่ัวโมงที่ 25-26 
1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยให้นกัเรียนยกตวัอยา่งส านวนภาษาที่ในการสนทนาทางโทรศพัท์ 
2. ให้นกัเรียนอ่านบทสนทนาขอ้ E  Telephone Messages และให้ร่วมกนับนัทึกขอ้มูลในบนัทกึฝาก

ขอ้ความ ครูอธิบายเพ่ิมเติม 
3. ให้นกัเรียนอ่าน Cell Phone Etiquette ครูอาจให้แบ่งกลุ่มช่วยกนัอ่าน หรือถามตอบเพื่อสรุป

สาระส าคญั 
4. ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหักขอ้ A และ B 
5. มอบหมายให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเพื่อฝึกความคลอ่ง 

5. งานที่มอบหมาย 
ให้นกัเรียนเขียนบทสนทนาการฝากขอ้ความทางโทรศพัท ์1 บท โดยใชค้ าศพัท ์ส านวนภาษาที่ไดศ้ึกษา
ไป 

6. การวัดผลและประเมินผล 
1. จากความถูกตอ้งในการท ากิจกรรมและแบบฝึกหัด 
2. จากงานที่มอบหมาย  
3. จากการสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรม  
4. จากแบบทดสอบ 

7. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  เอกสารประกอบการเรียน   2.  PowerPoint 
3.  CD เสียง     4.  Website ต่าง ๆ 
5.  แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6.  บนัทึกการเรียนรู้ 
7.  แบบทดสอบ  
 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  8 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   4 คะแนน 

จิตพิสัย     4  คะแนน 
  รวม    19  คะแนน 
   



๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวม

มาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินใบงาน/กิจกรรม 
9.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
9.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.5 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

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

- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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



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

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

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

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 



ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    



๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 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 
 
 
 

 



 

ใบงาน/แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

Worksheet. A 

 
 
Worksheet . B 

 



 
 

 
 
 
 

1. สาระส าคัญ 
 กิจกรรมยามว่างเป็นกิจกรรมที่ท าหลงัจากเสร็จส้ินภาระงานประจ า เช่น กิจกรรมที่ท าที่บา้น การ

สะสมของต่างๆ การเล่นกีฬา ดูหนงัฟังเพลง เป็นตน้ ภารกิจเหล่าน้ีจะช่วยผ่อนคลาย สร้างความสุข การเรียนรู้
ค าศพัท ์ส านวน โครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในการสนทนา  จะช่วยสร้างมิตรภาพ และมนุษยสัมพนัธ์  ท าให้การ
สนทนาเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและเหมาะสม 

2. สาระการเรียนรู้ 
1. ค าศพัท ์ส านวนภาษา เก่ียวกบักิจกรรมยามว่าง 
2. บทสนทนาเก่ียวกบักิจกรรมยามว่าง 
3. Adverbs of  Frequency 
4. Wh-questions 
5. เน้ือเร่ืองเก่ียวกบักิจกรรมยามว่าง 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                 เม่ือศึกษาหน่วยเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกค าศพัท ์ส านวนภาษา เก่ียวกบักิจกรรมยามว่างได ้
2. สนทนาเก่ียวกบักิจกรรมยามว่างได ้
3. เขียนประโยคโครงสร้าง Adverbs of frequency  ได ้
4. ตอบค าถามจาก Wh-questions  ได ้
5. สรุปสาระส าคญัจากเร่ืองที่อ่านได ้

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
สัปดาห์ที่ 14 ช่ัวโมงที่ 27-28 

1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยครูสนทนากบันกัเรียน ว่าเวลาว่างชอบท ากิจกรรมใดบา้ง เขียนกิจกรรมที่นกัเรียน
น าเสนอขึ้นกระดาน ครูอาจเพ่ิมเติม 

2. ให้นกัเรียนศึกษาค าศพัท ์โครงสร้าง ส านวนภาษาใน Getting Start และ Vocabulary และฝึกออกเสียง 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 2000-1201 

หน่วยที่ 6 เร่ือง Our Fantastic Time     จ านวน 4 ช่ัวโมง 

 



3. ให้นกัเรียนเขียนประโยคเก่ียวกบักิจกรรมยามว่างของตนเองคนละ 2-3 ประโยค ครู 
สุ่มประโยคเขียนขึ้นกระดาน 

4. ท าแบบฝึกหัดขอ้ A, B และ C 
5. ให้นกัเรียนฟังและอ่านบทสนทนา ครูอาจให้ฝึกเป็นคู่ 
6. ครูถามค าถามนกัเรียน เพื่อสรุปสาระส าคญัของบทสนทนา 
7. ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัดขอ้ A, B ตรวจค าตอบ ครูอธิบายเพ่ิมเติม 
8. ให้นกัเรียนฟังบทสนทนาในแบบฝึกหัดขอ้ C เติมขอ้มูลในตาราง 
9. ให้นกัเรียนเขียนบทสนทนาพูดคุยเก่ียวกบักิจกรรมยามว่าง โดยใชค้ าศพัทแ์ละโครงสร้างที่ก  าหนด 

แลว้ฝึกสนทนาเป็นคู่หรือสลบัเป็นกลุ่ม A และ B 

สัปดาห์ที่ 15 ช่ัวโมงที่ 29-30 
1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยให้นกัเรียนยกตวัอยา่งประโยคกิจกรรมยามว่างของตนเอง คนละ 1 ประโยค เขียน

ขึ้นกระดาน 
2. สอนโครงสร้างภาษาการใช้ Adverbs of frequency 
3. ท าแบบฝึกหัดขอ้ A  
4. ให้นกัเรียนศึกษา Wh-question เก่ียวกบักิจกรรมยามว่าง หนา้ 86 และท าแบบฝึกหัด 
5. แบ่งกลุ่มนกัเรียนให้แต่ละกลุ่มไปสอบถามเพื่อน บนัทึกขอ้มูล และน าเสนอหนา้ห้อง 
 6. ให้นกัเรียนเขียนกิจกรรมยามว่างที่ตนเองชอบตามรูปแบบ โครงสร้างที่ก  าหนด ครุอาจสุ่มตวัอยา่ง

นกัเรียนออกมาน าเสนอ 
7. นกัเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนทา้ยบท 

5. งานที่มอบหมาย 
ให้นกัเรียนหาภาพกิจกรรมยามว่าง คนละ 5 ภาพ ในกระดาษ A4 เขียนบรรยายใตภ้าพโดยใช้โครงสร้าง
ภาษาที่ไดศ้ึกษาไป 

6. การวัดผลและประเมินผล 
1. จากการท าแบบฝึกหัด 
2. จากการตอบค าถาม การสนทนา 
3. จากการท ากิจกรรม และงานที่มอบหมาย  
4. จากแบบทดสอบ 

 

7. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 



1.  เอกสารประกอบการเรียน   2.  PowerPoint 
3.  CD เสียง     4.  Website ต่าง ๆ 
5.  แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6.  บนัทึกการเรียนรู้ 
7.  แบบทดสอบ 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  8 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   4 คะแนน 

จิตพิสัย     4  คะแนน 
  รวม    19  คะแนน 
   
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวม
มาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินใบงาน/กิจกรรม 
9.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
9.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.5 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   



๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     



 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     
๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     

 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     
 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     



 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน/แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

Worksheet. A 

 
 
Worksheet . B 

 
 



 
 
 
 

1. สาระส าคัญ 
 การส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็น โดยเฉพาะการส่ือสารออนไลน์เป็นช่องทางที่ทนัสมยั รวดเร็ว ซ่ึงปัจจุบนั

หน่วยงานต่างๆใชใ้น การเจรจาทางธุรกิจ  การส่ังซ้ือสินคา้ การเชิญประชุม ผูเ้รียนควรไดศึ้กษาค าศพัท ์ส านวน
ภาษาเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ การใชภ้าษาส่ือสารทาง email เพื่อให้การปฏิบตัิงานในองคก์รหรือหน่วยงาน
ด าเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. สาระการเรียนรู้ 
1. ค าศพัท ์ส านวนภาษา เก่ียวกบัการส่ือสารออนไลน์ 
2. บทสนทนาเก่ียวกบัการส่ือสารออนไลน์ 
3. Sequencing  
4. Using simple emails 
5. เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัwebsite 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เม่ือศึกษาหน่วยเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. บอกค าศพัท ์ส านวนภาษา เก่ียวกบัเคร่ืองใชส้ านักงาน การส่ือสารออนไลน์ได ้
2. สนทนาเก่ียวกบัการส่ือสารออนไลน์ และการล าดบัขั้นตอนได ้
3. เขียน email ส่ือสารเบื้องตน้ได ้
4. เขียนขอ้มูล ล าดบัขั้นตอนได ้
5. สรุปสาระส าคญัจาก websites ได ้

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที่ 16 ช่ัวโมงที่ 31-32 
1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยพูดคุยกบันกัเรียน เก่ียวกบัการส่ือสารออนไลน์ในปัจจุบนัว่ามีอะไรบา้ง 
2. ให้นกัเรียนศึกษาค าศพัท ์โครงสร้างส านวนภาษาใน Getting Start และ Vocabulary และ              ฝึก

ออกเสียง 
3. ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัดขอ้ A, B และ C 
4. ฟังและอ่านบทสนทนา In the office ครูอธิบายโครงสร้างภาษา การล าดบัขั้นตอน 
5. ให้นกัเรียนศึกษารูปแบบการเขียน Schedule และ email 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 2000-1201 

หน่วยที่ 7 เร่ือง Communication     จ านวน 6 ช่ัวโมง 

 



6.  แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกแบบ Schedule และเขียน email โดยใชค้ าศพัท ์โครงสร้างภาษา ที่ไดศ้ึกษาไป
แลว้ 

สัปดาห์ที่ 17 ช่ัวโมงที่ 35-36 
1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยสนทนาเก่ียวกบั application ที่นกัเรียนคุน้เคย 
2. ให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองใน Reading &Writing ครูอ่านให้ฟังหรือให้อ่านตาม 
3. ให้นกัเรียนอ่านพร้อมกนัอีกคร้ังหน่ึงและช่วยกนัสรุปเน้ือหาของแต่ละ applications และท าแบบฝึกหัด 
4. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

5. งานที่มอบหมาย 
แบ่งกลุ่มนกัเรียน 3-4 คน หา applications ที่สนใจ กลุ่มละ 2 applications สรุปสาระส าคญั 

6. การวัดผลและประเมินผล 
1. จากการสนทนา และตอบค าถาม  
2. จากแบบฝึกหัด และกิจกรรมในชั้นเรียน 
3. จากงานที่มอบหมาย  
4. จากการสังเกตพฤติกรรม  
5. จากแบบทดสอบ 

7. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  เอกสารประกอบการเรียน   2.  PowerPoint 
3.  CD เสียง     4.  Website ต่าง ๆ 
5.  แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6.  บนัทึกการเรียนรู้ 
7.  แบบทดสอบ 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
    ๘.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  8 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   3  คะแนน 
- ใบงาน   4 คะแนน 

จิตพิสัย     4  คะแนน 
  รวม    19  คะแนน 
   
๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 



การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวม
มาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

9.1 แบบทดสอบ 
9.2 แบบประเมินใบงาน/กิจกรรม 
9.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
9.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.5 ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

- ผลการใช้แผนการสอน 
................................................................................................................................................................... 

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

- ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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



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

- ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

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

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำช้ีแจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเม่ือมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนระบุคะแนนโดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคะแนน ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านจิตพิสัย ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 



 
ค่านิยม
หลักของ
คนไทย
ข้อที ่

รายการประเมิน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
 ๑.๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ยืนตรง เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ     
 ๑.๒ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ     
 ๑.๓ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
๒ ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน     
 ๒.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามความเป็นจริงท่ีแสดงถึงการยึดมั่น     
 ๒.๒ เสียสละกำลังกายทรัพย์ สติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม     
 ๒.๓ ควบคุมตนเองเมื่อประสบความยากลำบากและไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย 
    

๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์     
 ๓.๑ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ     
 ๓.๒ เอาใจใสดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ปฏิบัติตนตามคำส่ังสอน     
 ๓.๓ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์     

๔ ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๑ แสวงหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม     
 ๔.๒ มุ่งมั่นต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน     
 ๔.๓ แก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงใหม่ๆจนบรรลุผลสำเร็จ     

๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาน     
 ๕.๑ เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นไทย     
 ๕.๒ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย     
 ๕.๓ อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย     

๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน     
 ๖.๑ ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม     

 ๖.๒ ปฏิบัติโดยยึดมั่นกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบสถานศึกษา     
 ๖.๓ หวังดีโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส     
 ๖.๔ ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น     

๗ เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

    

 ๗.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์     
 ๗.๒ เคารพสิทธิของผู้อื่น     
 ๗.๓ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
    

๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่     



 ๘.๑ ประพฤติตนตรงต่อเวลา     
 ๘.๒ ประพฤติตามคำส่ังหรือข้อบังคับของสถานศึกษา     
 ๘.๓ มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     
๙ มีสติ รู้ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
    

 ๙.๑ คิดดี พูดดี ทำดี     
 ๙.๒ ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย อ้อนน้อมถ่อมตน     
 ๙.๓ ประพฤติตนรอบคอบฯ     

๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จำเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ที่เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ยและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    

 ๑๐.๑ ใช้วัสดุถูกต้องพอเพียง     
 ๑๐.๒ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน     
 ๑๐.๓ ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    

 ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย     
 ๑๑.๒ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข     
 ๑๑.๓ ไม่นำทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน     
 ๑๑.๔ หลีกเล่ียงการเข้าไปอยู่ในแหล่งมั่วสุม     
๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 
    

 ๑๒.๑ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม     
 ๑๒.๒ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น     
 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 
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