
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 รายวิชา  ภาษาองักฤษ 6 อ 33102 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  In Style    จำนวน 6 ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู ้ 4  แผน   

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 New Languages จำนวน  1  ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 Conversation จำนวน  1  ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 Grammar  จำนวน  2  ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 Reading  จำนวน  2  ชั่วโมง. 

 
 
 

โรงเรียนบ้าตาขุนวทิยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 



แผ่นท่ี 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยูอ่ย่างพอเพียง  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  In Style  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา  6 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา    
การใชท้กัษะชวีิต  
การใชเ้ทคโนโลย ี
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. อยู่อย่างพอเพียง 
2. ใฝ่เรียนรู ้: คน้ควา้หาความรูจ้าก

แหล่งเรียนรูต้า่ง ๆ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
ค าตอบที่ถกูตอ้งจากการอ่านขอ้ความ
ในกิจกรรม New Language 
(Worksheet 1) 
ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
แบบฝึกหัด 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ In Style    
( 5 แผน 6 ชั่วโมง) 

สาระสำคัญหน่วยการเรียนรูน้ีมี้จดุมุ่งหมายให้

นกัเรียนรูจ้กัเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกายในสมยันิยม

ในบทเรียนและจากการศกึษาคน้ควา้และน าเสนอ

ในหอ้งเรียน นกัเรียนจะไดพ้ดูแสดงบทบาทสมมติ

เกี่ยวกบัการออกแบบเครื่องแต่งกาย ฟังบคุคลให้

ขอ้เสนอแนะ  

แผนที่ 1 ( 1  ชั่วโมง)  

 เร่ือง New Language  
มฐ./ตัวชี้วัด ต 1.2 ม.4-6/1, 

ต 4.1 ม.4-6/1  

 สาระการเรียนรู้   สนทนาโตต้อบข้อมูล
เกี่ยวกบัตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวใน
สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

แผนที่ 2 ( 1 ชั่วโมง) 
 เรื่อง Conversation 
มฐ./ตัวชี้วัด.ต 1.1 ม.4-6/2, 
ต 2.1 ม.4-6/1  
 สาระการเรียนรู ้ออกเสียงบทสนทนาถกูตอ้ง
ตามหลกัการอ่านและเลือกใชภ้าษา น า้เสียงและ
กิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบคุคล โอกาส
และสถานที่ตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา 
 

แผนที่ 3 ( 2 ชั่วโมง)  

 เรื่อง Grammar 
มฐ./ตัวชี้วัด ต 1.2 ม.4-6/1, ต 1.1 ม.4-6/3.  
 สาระการเรียนรู ้ สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรปูแบบ
ต่าง ๆ ที่อ่าน 

แผนที่ 4 (2 ชั่วโมง)  

เรื่อง Reading 

มฐ./ตัวชี้วัด ต 2.1 ม.4-6/2, ต 2.2 ม.4-6/2 

 สาระการเรียนรู ้วิเคราะห์/อธิบาย/อภิปรายวิถี
ชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มา ความเหมือน 

ความแตกต่างของ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษากบัของไทย และนำไปใช้

อย่างเหมาะสม 



แผ่นท่ี 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ In Style ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6 เวลา 6 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.4-6/4 ต 1.3 ม.4-6/1 ต 1.2 ม.
4-6/1, ต 4.1 ม.4-6/1 ต 1.1 ม.4-6/2 

สาระสำคัญ  
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.)นักเรียนอ่านข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับเสื้อผ้าได้  
      2. (P)ฝึกอ่านออกเสียงข้อความ 
      3. (A)แสดงความคิดเห็นและสรุปรายงานได้ 
       
 สาระการเรียนรู้ นกัเรยีนจะไดอ้่านขอ้ความสัน้ ๆ เก่ียวกบั
เสือ้ผา้และเครื่องแตง่กาย นกัเรยีนจะไดฝึ้กอ่านออกเสียง

ขอ้ความ อภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสือ้ผา้และเครื่อง
แต่งกาย และสรุปขอ้มลูรายงานในชัน้เรยีน 

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    
2. ซื่อสัตย์สุจริต    
3. มีวินัย    
4. ใฝ่เรียนรู้   
5. อยู่อย่างพอเพียง    
6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย    
8. มีจิตสาธารณะ    

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : คำตอบท่ีถูกต้องจากการอ่านข้อความในกิจกรรม   
การออกเสียง th ของคำในประโยคที่กำหนดในกิจกรรมPronunciation 
สรุปอภิปรายและแสดงความคดิเห็นได้ 

การวัดประเมินผล :  

ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบอ่าน บทความ ร้อยละ 60 
ด้าน P ฝึกอ่านออก

เสียง 
 พอใช้ 

ด้าน A พูดแสดงความ
คิดเห็น 

  

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

In Style 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 

1. New Language 
2.หนา้ที่ภาษา 

-To talk about fashion 

3. โครงสรา้งประโยค/ไวยากรณ ์

-Present Perfect Simple 
-Present Perfect Progressive 
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : หนังสือเรียน New World ใบงาน 

 เวลา : 6  ชัว่โมง 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง  In Style 

ชั้น ม.6  เวลา 6  ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้     
๒. ตัวชี้วัด     

สาระที่ 1 : ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 ม.4-6/2, ต 1.1 ม.4-6/3, ต 1.1 ม.4-6/4, ต 1.2 ม.4-6/1, ต 1.2 ม.4-6/4, ต 1.3 ม.4-6/1 

สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 ม.4-6/1, ต 2.1 ม.4-6/2, ต 2.2 ม.4-6/2 

สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ม.4-6/1 

สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ม.4-6/1, ต 4.2 ม.4-6/2 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. จับใจความสำคัญจากข้อความท่ีอ่าน 

   2. พูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์  ตามความสนใจ 

   3. สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 

   4. อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 - คำศัพท ์เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ 
 - สำนวนภาษา  
 - หน้าท่ีภาษา 
  - To talk about fashion 
 - โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ 
  - Present Perfect Simple 
  - Present Perfect Progressive 
 

 



 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนรู้จักเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในสมัยนิยมในบทเรียนและจากการศึกษาค้นคว้า
และนำเสนอในห้องเรียน นักเรียนจะได้พูดแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่งกาย ฟังบุคคลให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแต่งกายไปสัมภาษณ์เพ่ือสมัครเข้าทำงาน อ่านออกเสียงบทสนทนา  เขียนบรรยายเสื้อผ้า
ที่อยู่ในสมัยนิยม และรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคำพูดภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่ประทับบนเสื้อยืด นอกจากนี้
ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งหน้าที่ภาษา โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ที่เป็น
พ้ืนฐานของกิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียน 
 
6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแก้ปัญหา   การใช้
ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลย ี
 
 
 
 

ใฝ่เรียนรู้ : ค้นคว้าหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  
 
1. นำเข้าสู่บทเรียน  
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. เข้าสู่เนื้อหาอ่านข้อความ  
4. ประเมินการอ่าน 
5. พัฒนาคำศัพท์ 
6. พูดอภิปราย 
7. เล่นเกม 
   
  
 
 
 
 
 



8. การวัดและประเมินผล 
 

ลำดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 ประเมินความเข้าใจข้อความที่อ่านจากจำนวน

คำตอบท่ีถูกต้อง 
แบบทดสอบ ใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 

2 ประเมินการพูดนำเสนอข้อมลูโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินการพูด 

การพูดนำเสนอ ใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

3 ประเมินการพูดสนทนาโดยใช้แบบประเมินการ
สนทนากิจกรรมคู่  

การสนทนาคู่ ใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

4 ประเมินการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบประเมิน
การอ่านออกเสียง  

แบบประเมินการอ่าน ใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 
 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน New World 6  
 2. ซีดีบันทึกเสยีง 
 3. เครื่องเล่นซดี ี
 4. Worksheet 1 
 5. สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 4 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  In Style  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เวลา  6 ชั่วโมง 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1. นักเรียนคิดว่าเรียนเรื่องการสวมใส่เครื่องแต่งกายแล้วได้อะไร (เหตุผล)  
Q2. ทำไมเราจึงต้องสวมใส่เสื้อผ้า(เหตุผล) 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. นักเรียนคิดว่าใครเป็นนำแฟชั่นเข้ามาในประเทศของเรา(ความรู้) 
Q4. หากเราสวมใส่เสื้อผ้าเป็นจำนวนที่มาก หรือน้อยเกินไป จะส่งผลดีหรือผลเสีย เพราะเหตุใด (เหตุผล/ 

พอประมาณ) 
Q5. ก่อนที่เราจะเลือกซ้ือหรือเลือกใส่เสื้อผ้า ควรมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง (ภูมิคุ้มกัน) 
  

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q6. การจะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง (คุณธรรม)  
Q7. การเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับกาละเทศะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง (ความรู้) 

 

 

  



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ In Style ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 6 ชั่วโมง 

 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระแกนกลาง
ตามหลักสูตร ปี 2551 
2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม             ใบงาน และการเขียนแผนการสอน 
3. มีความรู้และทักษะในการใช้สื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยี 
4. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจน
ถูกต้อง 
5. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือนำมาเชื่อมโยงในบทเรียน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความเมตตา กรุณาปรารถนาดีต่อศิษย์ 
2. มีความยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนผลงาน 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำศิษย์ด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ด ี

เนื้อหา 

วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ออกแบบเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
ระยะเวลา และช่วงวัยของผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเข้าใจ ตามลำดับ
จากง่ายไปยาก ตรงตาม
วัตถุประสงค์ มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร 
 

ศึกษาหลักสูตรมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด จัดเรียงลำดับเนื้อหา
จากง่ายไปยาก เรียงเนื้อหา
จากใกล้ตัวไปไกลตัว 

เวลา 

ศึกษาโครงสร้างเวลาในหลักสูตร 
กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหา และช่วงวัยของ
ผู้เรียน 

กำหนดเวลาเพื่อให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ได้เต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใช้เวลาในการ
ทำงานอย่างเหมาะสม 
กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมให้ชัดเจนตามเวลา
ที่มี และเผื่อเวลาไว้รองรับ
เหตุการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงขณะทำ
กิจกรรม 



วิธีการจัด
กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
เนื้อหา กิจกรรม และจำนวน
นักเรียน 
- กำหนดกิจกรรม ภาระงาน การ
สำรวจ สืบค้น และนำเสนอโดย
การอภิปราย เขียนสรุปในรูปของ
แผนผังความคิด ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในเวลาที่กำหนด 

- ต้องการให้ผู้เรียนมี
ทักษะทางสังคม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
- เพ่ือฝึกทักษะการ
สื่อสาร การคิดแก้ปัญหา 
คิดวิเคราะห์ และการ
ทำงานร่วมกัน 

- ครูชี้แจงขั้นตอนการทำ
กิจกรรม และการสำรวจ
ข้อมูลในชุมชนให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งให้คำแนะนำและ
ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
- ผู้สอนมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอน และมีเทคนิคการ
สอนที่หลากหลายเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 

แหล่งเรียนรู้ 

- การเลือกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน เหมาะสมกับ
เนื้อหา กิจกรรม เวลาในการทำ
กิจกรรมและช่วงวัยของผู้เรียน 
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีใน
ท้องถิ่น การทำ ขนมกล้วย 

- เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
คุ้มค่า 
- เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
และจากสภาพจริง 

- สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ในชุมชน เพื่อจัดเตรียม
ความพร้อม เพ่ือสามารถให้
คำแนะนำแก่ 
 

สื่อ / อุปกรณ์ 

- การเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ในการเรียนการสอน เหมาะสม
กับเนื้อหา กิจกรรม วัยของ
ผู้เรียน และจำนวนที่เพียงพอ  
- กำหนดชิ้นงานและภาระงานให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงวัย
ของผู้เรียน 

- ผู้เรียนใช้สื่ออุปกรณ์
อย่างประหยัด คุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ 
- ใช้สื่อเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
- ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาได้  

- จัดวางสื่อตามกำหนด
ขั้นตอนก่อนและหลังการใช้
ให้สัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมเพ่ือความสะดวกใน
การหยิบใช้ 
- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้
เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน มี
สำรองไว้ในกรณีท่ีสื่อชำรุด 
ให้การไม่ได้ ตรวจสอบ 

การประเมิน 

- ออกแบบวิธีการวัดประเมินผล
ให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
- การประเมินผลเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา กิจกรรม เนื้อหา 
เวลา และวัยของผู้เรียน 

- เพ่ือวัด/ ประเมินให้
ตรงตามตัวชี้วัด 
มาตรฐานในหลักสูตร
แกนกลาง 
- วัดประเมินผลชัดเจน 
ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ 

- วางแผนการวัด/ 
ประเมินผลอย่างเป็น
ขั้นตอนชัดเจน  
- มีเครื่องมือวัดผลเพียงพอ
กับจำนวนผู้เรียน 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ In Style ระดับชั้น ม.6 เวลา  6  ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1.  มีพ้ืนฐานความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  การจัดทำแผนผังสรุปผลการสืบค้นข้อมูล 
3.  รู้ขั้นตอนและวิธีการทำใบงาน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1.  มีความรับผิดชอบ 
2.  มีความสามัคคีในกลุ่ม 
3.  ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. ผู้เรียนจัดแบ่งหน้าที่การ
ทำงานในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ความสามารถ ตามศักยภาพ
ของแต่ละคน 
2. ใช้เวลาในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
เวลาที่กำหนด 
3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสมตามความรู้ของแต่
ละคน 
5. ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน 

1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยในการรักษา
เวลา 
2. คิดวิเคราะห์ในประเด็นที่ศึกษาได้
อย่างมีเหตุผล 
3. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
4. อนุรักษ์และภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 

1. มีการวางแผนการทำงานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา 
2. เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนของการเรียนรู้
ตามกระบวนการทำงานกลุ่ม 
3. ระมัดระวังรอบคอบในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ 

  

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

- มีความรู้ เรื่องการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการออกสำรวจ
ชุมชน 

-รู้กระบวนการ
ทำงานกลุ่มและการ
นำเสนอ 

- มีความรอบรู้ใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
- รู้สาเหตุและ
ปัญหาของการผลิต

- มีความรู้เรื่องวัฒนธรรม
ประเพณีที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน 



- มีความรู้เรื่องการ
จัดป้ายนิเทศแสดง
ผลงานของกลุ่ม 

- มีความรู้เรื่องกฎ
กติกาและมีวินัยใน
กลุ่ม 
-หลักการ เป้าหมาย 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

และการให้บริการ 
ของผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน 

 
ทักษะ P 

- ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างระมัดระวัง 
คุ้มค่า และประหยัด 
- การเลือกใช้วัสดุ
ให้เหมาะสมกับการ
ออกสำรวจในชุมชน 

- เกิดทักษะในการ
ทำงานกลุ่มทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 
- ทักษะการเป็น
ผู้นำและผู้ตามท่ีดี  
- ทักษะการคิด
แก้ปัญหาโดยนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิต 

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์
อย่างคุ้มค่าและถูก
วิธ ี

- ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
- มีความเป็นมิตรกับผู้อ่ืน 
- ปฏิบัติตนตามขนมธรรม
เนียมประเพณีไทยได้อย่าง
เหมาะสม 

 
ค่านิยม A 

- เห็นคุณค่า
ความสำคัญของ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

- เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของ
ความสามัคคี มี
น้ำใจ ความเสียสละ 
มีจิตอาสาและ
กระบวนการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 

- เห็นคุณค่าของ
การรักษา
สิ่งแวดล้อม ใน
ชุมชนของนักเรียน 

- เห็นคุณค่าแตะตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาใน
ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในชุมชน 

สมรรถนะ C 
 

-มีความสามารถใน
ด้านการคิด การใช้
ทักษะชีวิต 
กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี 

- - 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9  ข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อ 4 ทำตามลำดับขั้น ข้อ 10 การมีส่วนร่วม 
ข้อ 20 ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ทำงานอย่างมีความสุข ข้อ 22 ความเพียร ข้อ 23 รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 4 เป็นพลเมืองที่ดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   เป้าหมายที ่4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 



แผ่นท่ี 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชา ภาษาอังกฤษ 5 อ 33102  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เร่ือง New Languages ระดับชั้น  ม.6  เวลา  6  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.4-6/4 ต 1.3 ม.4-6/1 ต 1.2 ม.
4-6/1, ต 4.1 ม.4-6/1 ต 1.1 ม.4-6/2 

สาระสำคัญ  อ่านขอ้ความสัน้ ๆ เก่ียวกบัเสือ้ผา้และเครื่องแต่ง
กาย นกัเรียนจะไดฝึ้กอ่านออกเสียงขอ้ความ อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.)นักเรียนอ่านข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับเสื้อผ้าได้  
      2. (P)ฝึกอ่านออกเสียงข้อความ 
      3. (A)แสดงความคิดเห็นและสรุปรายงานได้ 

สาระการเรียนรู้ นกัเรียนจะไดอ้่านขอ้ความสัน้ ๆ เก่ียวกบั

เสือ้ผา้และเครื่องแตง่กาย นกัเรยีนจะไดฝึ้กอ่านออกเสียง

ขอ้ความ อภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสือ้ผา้และเครื่อง

แต่งกาย และสรุปขอ้มลูรายงานในชัน้เรียน  

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการส่ือสาร  
 2. ความสามารถในการคิด   
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา   
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต   
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์   

2. ซื่อสตัยส์จุรติ    

3. มวีินยั   

4. ใฝ่เรยีนรู ้   

5. อยู่อยา่งพอเพียง   

6. มุง่มั่นในการท างาน   

7. รกัความเป็นไทย   

8. มีจติสาธารณะ 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : อ่านข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งการย 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K อ่านบทความ
สั้นๆ 

บทความใน
หนังสือ 

ร้อยละ 60 

ด้าน P ฝึกอ่านออกเสียง แบบฝึกหัด ร้อยละ 60 
ด้าน A สังเกต แบบเมิน

คุณลักษณะ 
ร้อยละ 60 

 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ In Style 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง New languages 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : อ่านบทความเกี่ยวกับเสื้อผ้า 
อภิปรายและสรุป ทำใบงาน ฝึกอ่านออกเสียง 

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :  
  1. หนงัสือเรียน New World 6 หนา้ 50 
 2. ซีดีบนัทึกเสียง 
 3. เครื่องเล่นซีด ี
 4. Worksheet 1 
 5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
  - http://en.wikipedia.org/wiki/Baseball_Cap 
เวลา   1  ชั่วโมง 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baseball_Cap


แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง New Languages  ระดับชั้น  6  เวลา 1 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้   ต 1.1  ต 1.2   ต 1.3  ต 4.1 
๒. ตัวชี้วัด   ต 1.1 ม.4-6/4  ต 1.1 ม.4-6/2  ต 1.2 ม.4-6/1  ต 1.3 ม.4-6/1  ต 4.1 ม.4-6/1  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. จับใจความสำคัญจากข้อความท่ีอ่าน 
   2. พูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ตามความสนใจ 
   3. สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกบัตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
   4. อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน 
4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-อ่านข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับเสื้อผา้และเครื่องแต่งกาย 
นักเรียนจะไดฝ้ึกอ่านออกเสยีงข้อความ อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และสรุปข้อมลู
รายงานในช้ันเรียน 

-อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่ง
กายของคนในท้องถิ่น 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนรู้จักเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในสมัยนิยมในบทเรียนและจากการศึกษา
ค้นคว้าและนำเสนอในห้องเรียน นักเรียนจะได้พูดแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่ง
กาย ฟังบุคคลให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแต่งกายไปสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้ าทำงาน อ่านออกเสียงบท
สนทนา  เขียนบรรยายเสื้อผ้าที่อยู่ในสมัยนิยม และรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคำพูดภาษาอังกฤษ
ต่าง ๆ ที่ประทับบนเสื้อยืด นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งหนา้ที่
ภาษา โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ท่ีเป็นพื้นฐานของกิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียน 

 
6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแก้ปัญหา   การใช้
ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลย ี

 
ใฝ่เรียนรู้ : ค้นคว้าหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 



7. กิจกรรมการเรียนรู้    
 
1. นำเข้าสู่บทเรียน 
 - ครูแสดงรูปภาพเกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งกายแบบต่าง ๆ  เช่น การแต่งกายของวัยรุ่น การแต่งกายไปทำงาน การแต่งกายไปงาน

เลี้ยง และชักชวนนักเรียนพูดคุยโดยอาจใช้แนวคำถามดังนี้ 
  - What is this? / What are these? (a dress, a T- shirt, trousers, etc.) 
  - Who would wear them? (teens, office workers, etc.) 
  - Where would they wear them? (for parties, for weddings) 
  - What kinds of clothes do you/people wear for …..? 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้
 - ครูบอกนักเรียนว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้อ่านข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย นักเรยีนจะได้

ฝึกอ่านออกเสียงข้อความ อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และสรุปข้อมูลรายงานในช้ันเรียน 
3. อ่านข้อความ  
 - ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน หน้า 50 กิจกรรม New Language ให้นักเรียนดูภาพและถามนักเรียนเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่

บุคคลในภาพสวมใส่ และเขียนคำศัพท์บนกระดานเพื่อเป็นการนำเสนอคำศัพท์ใหม่กรณีที่นักเรียนไม่ทราบ โดยอาจใช้แนว
คำถามดังนี ้

  - What items of clothing are they wearing? (baseball cap, T-shirt, jeans, tennis shoes) 
 -  ครูให้ความรูเ้พิ่มเติมเกีย่วกับ Baseball caps 
     - ครูให้นักเรียนอ่านข้อความในกิจกรรม New Language ในหนังสือเรียน หน้า 50 แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามใน 

Worksheet 1 

Worksheet 1 

Directions: Read the passages on page 50 and fill in the table. 
Item of clothing Who wore it at first? When and where do you wear it? 

Baseball cap New York team - in general walking 
- walk in the sunshine 
- walk in the rain 
- show a fashion statement 

T-shirt 
 

  
 

Jeans   
 

Tennis shoes   
 

 

 



 เฉลยคำตอบ 
Directions: Read the passages on page 50 and fill in the table. 

Item of clothing Who wore it at first? When and where do you wear it? 
Baseball cap New York team - in general walking 

- walk in the sunshine 
- walk in the rain 
- show a fashion statement 

T-shirt 
 

It isn’t mentioned. - for sporting 

Jeans It isn’t mentioned. - from rural farmers to urban executions 
 

Tennis shoes Athletes - hiking, going to the gym, or even to walk 
to the office 

4. ประเมินการอ่าน 
 - ให้นักเรียนจับคูเ่ปรียบเทียบคำตอบ ครูสุ่มถามนักเรยีนบางคนและช่วยกันเฉลยคำตอบ 
 - ครูประเมินความเข้าใจข้อความทีอ่่านจากจำนวนคำตอบท่ีถูกต้องโดยใช้เกณฑผ์่านร้อยละ 60 
5. พัฒนาคำศัพท์ 
 - ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 2 Track 2 กิจกรรม New Language ให้นักเรียนออกเสยีงตาม และขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่ 

นักเรียนไม่ทราบความหมาย 
 - ครูสุ่มนักเรียนบางคนออกมาเขียนคำศัพท์ที่ไม่ทราบบนกระดาน 
 - ให้นักเรียนช่วยกันเดาความหมายจากคำที่เพ่ือนเขียนจากบริบท ถ้านักเรียนไม่ทราบครูอธิบายเพิม่เตมิ 
6. พูดอภิปราย 
 - ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน อภิปรายพูดคุยในหัวข้อ “What clothes are in style?” ให้แต่ละกลุม่นำเสนอ และ

ให้กลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นว่าเหน็ด้วยหรือไม่ อย่างไร 
 - ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมอภิปรายพดูคุย และสรุปบรรยายหัวข้อ “Our Favorite Outfits” 
 - ให้แต่ละกลุ่มสรุปและนำเสนอข้อมูลรายงานหน้าช้ันเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 - ครูประเมินการพูดนำเสนอข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การประเมินการพูด และใช้เกณฑผ์่านระดับพอใช้  
7. เล่นเกม 
 - ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เขียนช่ือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลา 5 นาท ีกลุ่มใด

เขียนได้ถูกต้อง และได้จำนวนมากท่ีสุดจะเป็นฝ่ายชนะ  

กิจกรรม Practice 

1. พูดบทสนทนาเกี่ยวกับช่วงเวลาหรอืเวลาเริ่มต้นของการมีและการใสเ่สื้อผ้า 
 - ครูบอกนักเรียนว่าในบทเรียนนี้และบทเรียนต่อไปเราจะฝึกการใช้ Present Perfect และ Present Perfect Progressive 

พร้อมท้ังเขียนรูปของกริยาใน tense ดังกล่าวให้นักเรียนดูบนกระดานดำดังนี้ 



  - Present Perfect = have/has + Past Participle 
  - Present Perfect Progressive = have/has + been + Present Participle 
 - ครูกำหนดคำกริยา เช่น live, sit, sleep, study, etc. ให้นักเรียนช่วยกันผันให้อยู่ในรูปของ tense ดงักล่าว 
 - ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 2 Track 3 ให้นักเรียนฟังบทสนทนาและอ่านออกเสยีงบทสนทนาในกิจกรรม Practice ใน

หนังสือเรียน หน้า 50 
 - ให้นักเรียนจับคู่พูดบทสนทนาโดยสลับกันเป็น A และ B ครูเดินสังเกตเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนสามารถพูดได้อย่าง 

ถูกต้อง 
 - ครูให้นักเรียนจับคู่เขียนบทสนทนาของตนเองตามแนวบทสนทนาในกิจกรรม  Practice ในหนังสือเรียน หน้า 50 โดยให้

นักเรียนเปลี่ยนคำนามที่เป็นเสื้อผ้าเอง หรือครูอาจกำหนดประโยคคำถามให้ดังตัวอย่าง 
  - How long have you been wearing those old jeans? 
  - Have you always had short hair? 
  - Have you been buying clothes online for a long time?  
   etc. 
 - ครูสุ่มนักเรียนบางคู่พูดบทสนทนาให้เพื่อนฟัง 
 - ครูประเมินการพูดสนทนาโดยใช้แบบประเมินการสนทนากิจกรรมคู่ และใช้เกณฑผ์่านระดับพอใช้ 

กิจกรรม Pronunciation 

1. การออกเสียง th /θ/ ใน thing และ th /ð/ ใน the 
 - ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม Pronunciation ในหนังสือเรียน หน้า 51 ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 2 Track 5 แล้วให้นักเรียน

ช้ีคำที่ได้ยินและออกเสียงตาม 
 - ให้นักเรียนฟังซีดีบันทึกเสียงอีกครัง้ และพูดออกเสยีงตาม ครูเดินสังเกตเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนสามารถออกเสียงได้อย่าง

ถูกต้อง  
 - ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า ทั้งสองเสียงคือ th /θ/ ใน thing และ th /ð/ ใน the ออกเสียงด้วยการใช้ปลายลิ้นแตะที่กก

ฟันบนและมลีมออกมา แต่เสียง th /θ/ใน thing เป็นเสยีงไมส่ั่น (voiceless) ส่วนเสยีง th /ð/ ใน the เป็นเสียงสั่น (voiced 
– vocal cords vibrating)  

 - ครูให้นักเรียนจับคู่อ่านออกเสยีงประโยค ครูเดินสังเกตเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง  
 - ครูให้นักเรียนจับคู่ช่วยกันเขียนประโยคที่มีคำที่ออกเสียง th และใหน้ักเรียนอ่านออกเสยีงประโยค เชน่ 
  - I think there are three things in your bag. 
  - They think the thin boy is a thief. 
  - They thank me after I finish teaching them on Thursday. 
 - ครูประเมินการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบประเมินการอ่านออกเสยีง และใช้เกณฑผ์่านระดับพอใช้ 

กิจกรรมเสริมทักษะ/ประสบการณ์ทางภาษา 

  - ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ทำสมุดภาพคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายพร้อมภาพประกอบ ทั้งนี้
อาจจะแยกหัวข้อย่อยตามอายุของผู้สวมใส่ หรือโอกาสที่สวมใส่ก็ได้ 

 



8. การวัดและประเมินผล 
 

ลำดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 ประเมินความเข้าใจข้อความที่อ่านจากจำนวน

คำตอบท่ีถูกต้อง 
สังเกตจากการตอบ่าท โดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 

2 ประเมินการพูดนำเสนอข้อมลูโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินการพูด  

แบบประเมินการพูด ใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

3 ประเมินการพูดสนทนาโดยใช้แบบประเมินการ
สนทนากิจกรรมคู่  

แบบประเมินการพูด ใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

4 ประเมินการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบประเมิน
การอ่านออกเสียง  

แบบประเมินการอ่าน ใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. หนังสือเรียน New World 6 หนา้ 50 
  2. ซีดีบันทึกเสยีง 
  3. เครื่องเล่นซดี ี
  4. Worksheet 1 
  5. สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
   - http://en.wikipedia.org/wiki/Baseball_Cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baseball_Cap


แผ่นท่ี ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง New Languages ระดับชั้น ม. 6  เวลา   6  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. นักเรียนคิดว่าทำไมการแต่งกายในแต่ละประเทศจึงไม่เหมือนกัน (เหตุผล)  
Q2. ทำไมเราจึงต้องสวมใส่เสื้อผ้า(เหตุผล) 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. นักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้สวมใส่กางเกงยีนส์เป็นคนแรก(ความรู้) 
Q4. หากเราสวมใส่เสื้อผ้าเป็นจำนวนที่มาก หรือน้อยเกินไป จะส่งผลดีหรือผลเสีย เพราะเหตุใด (เหตุผล/ 

พอประมาณ) 
Q5. ก่อนที่เราจะเลือกซ้ือหรือเลือกใส่เสื้อผ้า ควรมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง (ภูมิคุ้มกัน) 
  

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q6. การจะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง (คุณธรรม)  
Q7. การเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับกาละเทศะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง (ความรู้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นท่ี ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู ้
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง New Languages ระดับชั้น ม. 6  เวลา   6  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้         
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระแกนกลาง
ตามหลักสูตร ปี 2551 
2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม             ใบงาน และการเขียนแผนการสอน 
3. มีความรู้และทักษะในการใช้สื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยี 
4. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจน
ถูกต้อง 
5. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือนำมาเชื่อมโยงในบทเรียน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความเมตตา กรุณาปรารถนาดีต่อศิษย์ 
2. มีความยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนผลงาน 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำศิษย์ด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ด ี

เนื้อหา 

วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ออกแบบเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
ระยะเวลา และช่วงวัยของผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเข้าใจ ตามลำดับ
จากง่ายไปยาก ตรงตาม
วัตถุประสงค์ มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร 
 

ศึกษาหลักสูตรมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด จัดเรียงลำดับเนื้อหา
จากง่ายไปยาก เรียงเนื้อหา
จากใกล้ตัวไปไกลตัว 

เวลา 

ศึกษาโครงสร้างเวลาในหลักสูตร 
กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหา และช่วงวัยของ
ผู้เรียน 

กำหนดเวลาเพื่อให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ได้เต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใช้เวลาในการ
ทำงานอย่างเหมาะสม 
กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมให้ชัดเจนตามเวลา
ที่มี และเผื่อเวลาไว้รองรับ
เหตุการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงขณะทำ
กิจกรรม 



วิธีการจัด
กิจกรรม 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
เนื้อหา กิจกรรม และจำนวน
นักเรียน 
- กำหนดกิจกรรม ภาระงาน การ
สำรวจ สืบค้น และนำเสนอโดย
การอภิปราย เขียนสรุปในรูปของ
แผนผังความคิด ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในเวลาที่กำหนด 

- ต้องการให้ผู้เรียนมี
ทักษะทางสังคม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
- เพ่ือฝึกทักษะการ
สื่อสาร การคิดแก้ปัญหา 
คิดวิเคราะห์ และการ
ทำงานร่วมกัน 

- ครูชี้แจงขั้นตอนการทำ
กิจกรรม และการสำรวจ
ข้อมูลในชุมชนให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งให้คำแนะนำและ
ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
- ผู้สอนมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอน และมีเทคนิคการ
สอนที่หลากหลายเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 

แหล่งเรียนรู้ 

- การเลือกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน เหมาะสมกับ
เนื้อหา กิจกรรม เวลาในการทำ
กิจกรรมและช่วงวัยของผู้เรียน 
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีใน
ท้องถิ่น การทำ ขนมกล้วย 

- เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
คุ้มค่า 
- เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
และจากสภาพจริง 

- สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ในชุมชน เพื่อจัดเตรียม
ความพร้อม เพื่อสามารถให้
คำแนะนำแก่ 
 

สื่อ / อุปกรณ์ 

- การเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ในการเรียนการสอน เหมาะสม
กับเนื้อหา กิจกรรม วัยของ
ผู้เรียน และจำนวนที่เพียงพอ  
- กำหนดชิ้นงานและภาระงานให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงวัย
ของผู้เรียน 

- ผู้เรียนใช้สื่ออุปกรณ์
อย่างประหยัด คุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ 
- ใช้สื่อเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
- ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาได้  

- จัดวางสื่อตามกำหนด
ขั้นตอนก่อนและหลังการใช้
ให้สัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมเพ่ือความสะดวกใน
การหยิบใช้ 
- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้
เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน มี
สำรองไว้ในกรณีท่ีสื่อชำรุด 
ให้การไม่ได้ ตรวจสอบ 

การประเมิน 

- ออกแบบวิธีการวัดประเมินผล
ให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
- การประเมินผลเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา กิจกรรม เนื้อหา 
เวลา และวัยของผู้เรียน 

- เพ่ือวัด/ ประเมินให้
ตรงตามตัวชี้วัด 
มาตรฐานในหลักสูตร
แกนกลาง 
- วัดประเมินผลชัดเจน 
ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ 

- วางแผนการวัด/ 
ประเมินผลอย่างเป็น
ขั้นตอนชัดเจน  
- มีเครื่องมือวัดผลเพียงพอ
กับจำนวนผู้เรียน 

 
 



แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง New Languages ระดับชั้น ม. 6  เวลา   6  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้          
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1.  มีพ้ืนฐานความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  การจัดทำแผนผังสรุปผลการสืบค้นข้อมูล 
3.  รู้ขั้นตอนและวิธีการทำใบงาน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1.  มีความรับผิดชอบ 
2.  มีความสามัคคีในกลุ่ม 
3.  ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. ผู้เรียนจัดแบ่งหน้าที่การ
ทำงานในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ความสามารถ ตามศักยภาพ
ของแต่ละคน 
2. ใช้เวลาในการศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
เวลาที่กำหนด 
3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสมตามความรู้ของแต่
ละคน 
5. ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชน 

1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยในการรักษา
เวลา 
2. คิดวิเคราะห์ในประเด็นที่ศึกษาได้
อย่างมีเหตุผล 
3. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
4. อนุรักษ์และภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 

1. มีการวางแผนการทำงานอย่าง
รอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา 
2. เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนของการเรียนรู้
ตามกระบวนการทำงานกลุ่ม 
3. ระมัดระวังรอบคอบในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ 

  

 

 

 



 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

                 ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

- มีความรู้ เรื่องการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการออกสำรวจ
ชุมชน 
- มีความรู้เรื่องการ
จัดป้ายนิเทศแสดง
ผลงานของกลุ่ม 

-รู้กระบวนการทำงาน
กลุ่มและการนำเสนอ 
- มีความรู้เรื่องกฎ
กติกาและมีวินัยใน
กลุ่ม 
-หลักการ เป้าหมาย 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- มีความรอบรู้ใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
- รู้สาเหตุและ
ปัญหาของการผลิต
และการให้บริการ 
ของผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน 

- มีความรู้เรื่อง
วัฒนธรรมประเพณีที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

 
ทักษะ P 

- ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างระมัดระวัง 
คุ้มค่า และประหยัด 
- การเลือกใช้วัสดุ
ให้เหมาะสมกับการ
ออกสำรวจในชุมชน 

- เกิดทักษะในการ
ทำงานกลุ่มทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
- ทักษะการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี  
- ทักษะการคิด
แก้ปัญหาโดยนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิต 

- ใช้วัสดุ อุปกรณ์
อย่างคุ้มค่าและถูก
วิธ ี

- ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
- มีความเป็นมิตรกับ
ผู้อื่น 
- ปฏิบัติตนตามขนม
ธรรมเนียมประเพณี
ไทยได้อย่างเหมาะสม 

 
ค่านิยม A 

- เห็นคุณค่า
ความสำคัญของ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

- เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของความ
สามัคคี มีน้ำใจ ความ
เสียสละ มีจิตอาสา
และกระบวนการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

- เห็นคุณค่าของ
การรักษา
สิ่งแวดล้อม ใน
ชุมชนของนักเรียน 

- เห็นคุณค่าแตะ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาในชุมชน 
และแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในชุมชน 

สมรรถนะ C 
 

 
 
 
 

   



นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9 ข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อ 4 ทำตามลำดับขั้น ข้อ 10 การมีส่วนร่วม  
ข้อ 20 ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 21. ทำงานอย่างมีความสุข ข้อ 22 ความเพียร ข้อ 23 รู้ รัก สามัคคี 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่4 เป็นพลเมืองที่ด ี 
SDGs ๑๗  เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ปัญหา/อุปสรรค 

........................................................................ ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (นางสุภาพร  พัฒนรักษา)    
                                                        วันที่..........เดือน....................พ.ศ............ 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (นางสุภาพร  พัฒนรักษา) 
            หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (นางกัญจนา  สมชาติ) 
               รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………..…… 

        (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



Worksheet 1 

Directions: Read the passages on page 50 and fill in the table. 
Item of clothing Who wore it at first? When and where do you wear it? 

Baseball cap New York team - in general walking 
- walk in the sunshine 
- walk in the rain 
- show a fashion statement 

T-shirt 
 

  
 
 

Jeans   
 
 

Tennis shoes   
 
 

 
 เฉลยคำตอบ 

Directions: Read the passages on page 50 and fill in the table. 
Item of clothing Who wore it at first? When and where do you wear it? 

Baseball cap New York team - in general walking 
- walk in the sunshine 
- walk in the rain 
- show a fashion statement 

T-shirt 
 

It isn’t mentioned. - for sporting 

Jeans It isn’t mentioned. - from rural farmers to urban executions 
 

Tennis shoes Athletes - hiking, going to the gym, or even to walk 
to the office 

 
 
 
 
 
 
 


