
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หน่วยการเรยีนรูแ้ละแผนการจัดการเรยีนรู้ 

แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพยีง 

ระดับชั้น     มัธยมศกึษาปีท่ี 3    รายวิชา      ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6     0 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง   What should I do?   จำนวน     8    ชั่วโมง 

แผนจัดการเรียนรู ้    4     แผน   

 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1 Problem and advice     จำนวน    2    ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 2 Use reason to solve problems จำนวน    2    ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 3 You Should...      จำนวน    2    ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 4 Teenage Health Problems   จำนวน    2    ชั่วโมง 

 

 

 

โรงเรยีนบ้านตาขนุวทิยา 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 11 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
 

หน่วยการเรียนรู ้

 

 
 



 

แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง  What should I do?  ระดับชัน้  มัธยมศกึษาปีท่ี 3   เวลา  9 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ What should I do? 

(4 แผน 8 ชั่วโมง) 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้าง

ภาษา ที ่ใช้ในการขอหรือพูดให้คำแนะนำ

หรือแสดงความคิดเห็นจากการรับฟังปัญหา

ของผู ้อ ื ่น ร ู ้จ ักใช้เหตุผลในการคิดแก้ไข

ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและ

สถานการณ์ต่างๆได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้

สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการพูดและ

เขยีนส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูล เปรียบเทียบ 

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

รวมถึงเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาข้อมูล 

ตลอดจนม ีความเข ้าใจในมารยาทและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

แผนที่ 1  

เรื่อง Problem and advice  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  

ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.3/4,  

ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.

3/4, ต 1.3 ม.3/1, ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 

ม.3/1, ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1, ต 

4.2 ม.3/1 

แผนที่ 4 

เรื่อง Teenage Health Problems

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.3/4,  

ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.

3/4, ต 1.3 ม.3/1, ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 

ม.3/1, ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1, ต 

4.2 ม.3/1 

แผนที่ 2 

เรื่อง Use reason to solve problems  

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  

ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.3/4,  

ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.

3/4, ต 1.3 ม.3/1, ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 

ม.3/1, ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1, ต 

4.2 ม.3/1 

แผนที่ 3  

เรื่อง You Should... 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  

ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.3/4,  

ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.

3/4, ต 1.3 ม.3/1, ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 

ม.3/1, ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1, ต 

4.2 ม.3/1 

➢ การแสดงบทบาทสมมติจาก

บทสนทนาที่ฟังและอ่าน 

➢ การพูดเล่าปัญหาหรือขอ

คำแนะนำ 

➢ การวิเคราะห์ปัญหาและพูด

หรือเขียนให้คำแนะนำที่

ถูกต้องเหมาะสม  

➢ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

➢ ใฝ่เรียนรู้ : ตั้งใจเรียนและแสวงหา

ความรู้ทั้งภายนอกและภายใน

ห้องเรียน 

➢ อยู่อย่างพอเพยีง : การรู้จักฟังปัญหา

ของผู้อื่นแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์

อย่างมีเหตุผล เพื่อให้คำแนะนำและ

แสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องเหมาะสม

กับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆ 

➢ มุ่งม่ันในการทำงาน : มีความเพียร 

พยายามในการเรียนรู้ทั้งเนือ้หาใน

บทเรียนและความรู้ด้านอืน่ๆท่ีเปน็

ประโยชน์ รวมท้ังมุ่งมั่นทำงานท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จลุล่วงภายในเวลา

ท่ีกำหนด 

➢ ความสามารถในการส่ือสาร 

➢ ความสามารถในการคิด 

➢ ความสามารถในการแก้ปัญหา 

➢ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

➢ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ชิ้นงาน / ภาระงาน สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 



 แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)   

กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง  What should I do?  ระดับชัน้  มัธยมศกึษาปีท่ี 3   เวลา  9 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป้าหมายการเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.3/4,  

ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/3, ต 1.2 ม.3/4, ต 1.3 ม.3/1, 

ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 ม.3/1, ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1, 

ต 4.2 ม.3/1 

สาระสำคัญ หน่วยการเรียนรู้น้ีมจีุดมุ่งหมายให้นักเรียนฟัง

ปัญหาของผู้อื่น สามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น และ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับชวีติประจำวัน รวมท้ังหน้าท่ีภาษา 

โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ท่ีเป็นพืน้ฐานของกิจกรรม

การฟัง พูด อ่าน และเขยีนในหน่วยการเรียนรู้น้ี 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ 

๑. (K.) เข้าใจและจับใจความสำคญัจากบทสนทนาเกี่ยวกับ

การขอและใหค้ำแนะนำในสถานการณ์ต่างๆ 

๒. (P) การพูดหรือเขียนเพื่อขอและให้คำแนะนำใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 

๓. (A) มคีวามมุ่งมั่น ตั้งใจและรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สาระการเรียนรู้ เข้าใจและจับใจความสำคัญจากบทสนทนา

เกี่ยวกับการขอและให้คำแนะนำ 

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคดิ 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการใชทั้กษะชวีติ  

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์ 

1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มวีนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพยีง 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มจีิตสาธารณะ  

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

• ภาระงาน/ช้ินงาน :  

1. ถ้อยคำพูดขอและให้คำแนะนำในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. ผลงานเขียนแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 

• การวัดและประเมินผล : 

ประเด็น วธิีการ เครื่องมอื 
เกณฑ์

ประเมนิ 

ด้าน K 
คำตอบที่ได้จากการทำ

กิจกรรม Language Check 

แบบทดสอบ 

 

ร้อยละ 50 

ด้าน P 

การแสดงบทบาทสมมติ 

พูดหรือเขียนขอและให้

คำแนะนำในสถานการณ์

ต่าง ๆ 

-แบบประเมิน

การสนทนา

กิจกรรมคู ่

-แบบประเมิน

ประเมินการ

เขียน 

ผ่านเกณฑ์

ระดับพอใช้ 

ด้าน A 

มีความมุง่มั่น ตัง้ใจและ

รับผดิชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

แบบสงัเกต

พฤติกรรม

รายบุคคล 

ผ่านเกณฑ์

ระดับปาน

กลาง 

 

3. กจิกรรมการเรียนรู ้

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 

๑. ตรวจสอบความรู้เดิมและเสริมสร้างความรู้ใหม ่

๒. ครูอธิบายหลักไวยกรณ์และเสริมความรู้ดา้นคำศัพท์ 

๓. นักเรียนฝึกอ่านและจับใจความสำคัญ 

๔. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้พอดีกับจำนวนผู้เรียนและภาระงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : หนังสือเรียน, ใบงาน, บัตรคำศัพท์หรือ

สำนวนภาษา, ไฟล์เสียง, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็ปไซต์) 

เวลา : กำหนดเวลาได้เหมาะสมกับเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

What should I do? 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างคณุลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (แผนหน่วย) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง  What should I do?  ระดับชัน้  มัธยมศกึษาปีท่ี 3   เวลา  9 ชั่วโมง 

**************************************************************************** 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

    สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคดิเห็น

 อย่างมีเหตุผล 

  ต 1.1 ม.3/2 อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้อง 

    ตามหลักการอ่าน  

  ต 1.1 ม.3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื ่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ

    คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและ

    ยกตัวอย่างประกอบ  

 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและ

 ความคิดเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  ต 1.2 ม.3/1  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัวสถานการณ์ ข่าว 

    เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

  ต 1.2 ม.3/3  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ

    การให้ความช่วยเหลอืในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 

  ต 1.2 ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

    เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรอือ่านอย่างเหมาะสม 

 มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการและ

 การเขียน 

  ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/ เรื่อง/  

    ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

  ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  

    พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบ 

    

 

 

 



 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง

 เหมาะสมกับกาลเทศะ 

  ต 2.1 ม.3/1 เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท

    สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื ่อมโยงความรู ้กับกลุ่มสาระการเรียนรู ้อื ่น และเป็น      

 พืน้ฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

  ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ               

    การเรียนรูอ้ื่นจากแหล่งเรียนรู ้และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

 มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

  ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ ้นในห้องเรียน 

    สถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

  ต 4.2 ม.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 

    จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1) (K) เข้าใจและจับใจความสำคัญจากบทสนทนาเกี่ยวกับการขอและให้คำแนะนำในสถานการณ์ต่างๆ 

2) (P) การพูดหรอืเขียนเพื่อขอและให้คำแนะนำในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3) (A) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

1. (ต 1.1 ม.3/1) คำขอร้อง คำแนะนำ  คำชีแ้จง และ

คำอธิบาย ในการประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ป้าย

ประกาศต่างๆ  การใช้อุปกรณ์  

-   Passive Voice ที่ใชใ้นโครงสรา้งประโยคง่ายๆ เช่น  

is/are + past partciple 

-   คำสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ 

after/ because      etc. 

1.เศรษฐกิจและอาชีพที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี 

๑.1 ด้านเกษตรกรรม 

1.๒ ด้านอุตสาหกรรม 

1.๓ ด้านการค้าและบริการ 

1.๔ การประกอบอาชีพ 

1.๕ สินค้า OTOP 



-   ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…  

Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,… Finally,…      

etc. 

2. (ต 1.1 ม.3/2) ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อย

กรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

- การออกเสียงพยัญชนะต้นคำ และพยัญชนะ 

ท้ายคำสระเสียงสัน้ สระเสียงยาว สระประสม 

- การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำและกลุ่มคำ 

- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค 

- การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 

- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 

- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

3. (ต 1.1 ม.3/4)  

3.1 การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่องใจความ

สำคัญ รายละเอียดสนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วทิยุ โทรทัศน์ 

เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 

3.2 คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร 

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรอืไม่ 

- Yes/No Question / Wh-Question / Or-Question etc. 

3.3 ประโยคที่ใชใ้นการแสดงความคิดเห็นการให้

เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น 

I think…/I feel…/I believe…/ I agree/disagree…/  

I don’t believe…/ I have no idea… 

- if clauses 

- so…that/such…that 

- คำสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/ so/ 

before/ after etc. 

- Infinitive pronouns: some, any, someone, anyone, 

everyone, one, ones etc. 

- Tenses: present simple/ present continuous/  

present perfect/ past simple/ future tense etc. 

- Simple sentence/ Compound sentence/ Complex 

sentence 

2.ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

2.๑ ภาษาและวรรณกรรม 

2.๒ ศิลปกรรมและโบราณคดี 

2.๓ ขนบธรรมเนยีมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา 

2.๔ ดนตร ีและการละเล่นพืน้บ้าน 

2.๕ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ เช่น ภาษาจนี 

3.บุคคลสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี / อำเภอ

บ้านตาขุน 

3.๑ บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จังหวัด 

3.๒ บุคคลสำคัญทางศาสนา 

3.๓ ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น 

3.๔ บุคคลสำคัญที่สร้างช่ือเสียงใหจ้ังหวัด 

4. แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี / อำเภอบ้านตาขุน 

4.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

4.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

4.๓ แหล่งเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

4.4 แหล่งเรียนรูท้างการศึกษา 

4.5 แหล่งเรียนรูศ้าสนา 

5. สภาพปัจจุบัน/ปัญหาในชุมชนและสังคมใน

อำเภอบ้านตาขุน 

6. การสื่อสารหลายภาษา 

6.1 ภาษาถิ่น (ภาษาใต้) 

6.2 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 

6.3 ภาษาและวัฒนธรรม 

** วัฒนธรรมการใช้ภาษา หมายถึงการใชถ้้อยคำให้

เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 



4. (ต 1.2 ม.3/2) ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  

คำช้ีแจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม 

5. (ต 1.2 ม.3/4) คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค 

และข้อความที่ใช้ในการขอและใหข้้อมูล อธิบาย เปรียบ 

เทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรอือ่าน 

6. (ต 1.3 ม.3/1) การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทาน 

อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตร ีการฟังเพลง การอ่าน

หนังสือ การท่องเที่ยว การศกึษา สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ 

7. (ต 1.3 ม.3/3) การแสดงความคดิเห็นและการให้

เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 

และเหตุการณ์ 

8. (ต 2.1 ม.3/1) การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และ

กิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ 

การชมเชย การใชส้ีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะ

แนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง

ความรูส้ึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง

อาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

9. (ต 3.1 ม.3/1) การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป 

และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่น 

10. (ต 4.1 ม.3/1) การใช้ภาษาสื่อสารใน

สถานการณ์จรงิ/ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน

หอ้งเรียนสถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

11. (ต 4.2 ม.3/1) การใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สืบค้น/ การค้นคว้าความรู/้ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ 

และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศกึษาต่อและ

ประกอบอาชีพ 

 

 



4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด: การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา ที่ใช้ในการขอหรือพูดให้

คำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นจากการรับฟังปัญหาของผู้อื่น รู้จักใช้เหตุผลในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการพูดและเขียน

สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว รวมถึงเป็นพื้นฐานในการ

ค้นคว้าหาข้อมูล ตลอดจนมคีวามเข้าใจในมารยาทและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา 

 

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรยีนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 

2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถใน การแก้ปัญหา  

4) ความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ  

5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  

2) ซื่อสัตย์สุจรติ 

3) มีวนิัย 

4) ใฝ่เรียนรู้ 

5) อยู่อย่างพอเพียง 

6) มุ่งม่ันในการทำงาน 

7) รักความเป็นไทย 

8) มีจิตสาธารณะ 

 

6. กิจกรรมการเรยีนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน) 

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา จัดสถานการณ์ต่าง ๆ  กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มองเห็นปัญหากำหนดสิ่งที่เป็น

ปัญหาที่ผู้เรยีนอยากรู้อยากเรียน และเกิดความสนใจที่จะค้นหาคำตอบ 

ขั้นที่ 2. ทำความเข้าใจกับปัญหา ผูเ้รียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อกับปัญหาได้ 

ขั้นที่ 3. ดำเนินการศึกษาค้นคว้า กำหนดสิ่งที่ต้องการเรียนและดำเนนิการศึกษาค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

ขั้นที่ 4. สังเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์

ความรูท้ี่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรอืไม่ 

ขั้นที่ 5. สรุปและประเมินค่าของคำตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง ประเมินผลงานว่า

ข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมเพียงใด โดยการตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุก

กลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 

ขั้นที่ 6. นำเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนนำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และนำเสนอในรูปแบบผลงานที่

หลากหลาย ผูเ้รียนทุกคนและผูเ้กี่ยวข้องกับปัญหา ร่วมกันประเมินผลงาน 

 

 

 

 



7. การวัดและประเมินผล 

ลำดับที่ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 การประเมนิก่อนเรียน แบบทดสอบ  

2 การประเมนิระหว่างการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ 

2.1 การจับใจความสำคัญจากบท

สนทนาที่อ่าน 

2.2 พูดขอและให้คำแนะนำใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 

2.4 อ่านออกเสียงบทสนทนาได้

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

2.5 รู้และเข้าใจหลักการเขียน

ประโยคต่างๆ 

2.6 เขียนประโยคใหค้ำแนะ นำ

เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวติประจำวัน 

2.7 ระบุใจความสำคัญจากบท

อ่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหา

สุขภาพของวัยรุ่น 

2.8 เขียนสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

2.3 มีความมุ่งม่ัน ตัง้ใจและ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

-แบบประเมินการอ่านจับใจ 

ความสำคัญ 

-แบบประเมินการสนทนากิจกรรม

คู่ 

- ประเมินผลการฟังจากจำนวน

คำตอบที่ถูกต้อง 

- แบบประเมินการอ่านออกเสียง 

 

- แบบประเมินการเขียน 

 

- แบบประเมินการเขียน 

 

- จำนวนคำตอบที่ถูกในกิจกรรม 

About the reading 

 

- แบบประเมินการเขียน 

 

-แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 

 

- เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

- เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

- เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 

 

- เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

- เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

- เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

- เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 

 
 

- เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

- ผ่านเกณฑ์ระดับปาน

กลาง 

3 การประเมนิหลังเรยีน แบบทดสอบ ผ่านระดับร้อยละ 50 

4 การประเมนิชิน้งาน/ภาระงาน แบบประเมินผลงาน / ชิน้งาน ผ่านระดับร้อยละ 50 

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

8.1 สื่อการเรียนรู ้หนังสือเรยีน, ใบงาน, บัตรคำศัพท์หรือสำนวนภาษา, ไฟล์เสียง 

8.2 แหล่งการเรียนรู ้สื่ออเิล็กทรอนิกส์ (เว็ปไซต์ต่างๆ), ห้องสมุด, แหล่งเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 



แผ่นที ่4 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง  What should I do?  ระดับชัน้  มัธยมศกึษาปีท่ี 3   เวลา  9 ชั่วโมง 

**************************************************************************** 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงก่อนเรยีน 

Q1 ขั้นตอนการขอหรือใหค้ำแนะนำมีอะไรบ้าง (ความรู้, ภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี) 

Q2 นักเรียนรูจ้ักวิธีการพูดใหค้ำแนะนำ อะไรบ้าง (ความรู)้ 

Q3 วิธีการพูดใหค้ำแนะนำแต่ล่ะวิธีต่างกันอย่างไร (ความรู)้ 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงระหว่างเรียน 

Q1 นักเรียนมคีวามรู้เกี่ยวกับการใช ้Why don’t และ should เพื่อให้คำแนะนำหรอืไม่ อย่างไร (ความรู)้ 

Q2 นักเรียนคิดว่าการใช ้Why don’t และ should มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง (ความมเีหตุผล) 

Q3 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ้Why don’t และ should ได้จากที่ใดบ้าง และมี

แนวทางในการสบืค้นอย่างไร (ความรู้และความมเีหตุผล) 

Q4 ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา บุคคลใดที่นักเรียนควรปรึกษาหรอืขอคำแนะนำ ทำไม (ความมีเหตุผล) 

Q5 นักเรียนคิดว่าควรให้ขอ้มูลบ้างในการขอคำแนะนำจากผู้อื่น (ความมีเหตุผล) 

Q6 เมื่อนักเรียนรับทราบปัญหาของผูอ้ื่น นักเรียนมีวธิีการในการวิเคราะห์สถานการณ์และให้คำแนะนำ

อย่างไรจงึจะเหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลนั้น (ความพอประมาณ) 

Q7 นักเรียนใชห้ลักการ ขอ้มูลหรอืวิธีคิดวิเคราะห์ใดในการพิจารณาให้คำแนะนำผู้อื่น (ความมเีหตุผล) 

Q8 ในกรณีที่ผู้อื่นไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวหรอืปัญหาให้นักเรียนฟัง แต่นักเรียนสังเกตเห็นความผดิปกติ

บางอย่าง นักเรียนมีวธิีการอย่างไรในการซักถามและใหค้ำแนะนำ (ความมเีหตุผล) 

Q9 หากนักเรียนไม่สามารถให้คำแนะนำแก่บุคคลที่รอ้งขอได้ นักเรียนจะทำอย่างไร (ความมเีหตุผลและ

ความพอประมาณ) 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงหลังเรียน 

Q1 ในการให้คำแนะนำนั้น นักเรียนตอ้งมคีุณธรรมด้านใดบ้าง (คุณธรรม) 

Q2 การให้คำแนะนำในแต่ละสถานการ์นัน้มีปัจจัยด้านใดบ้างที่นักเรียนตอ้งนำมาวิเคราะห์ (เงื่อนไขความรู้

และเงื่อนไขคุณธรรม) 

Q3 ก่อนที่นักเรียนจะขอคำแนะนำจากผู้อื่น นักเรียนควรมกีารเตรียมตัวอย่างไรบ้าง (ภูมคิุ้มกันในตัวที่ด)ี 

Q4 นักเรียนคิดว่าคำแนะนำที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร (คุณธรรม) 

Q5 นักเรียนจะนำความรูเ้รื่องการใหค้ำแนะนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง (มิติวัตถุ) 

Q6 นักเรียนได้ลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกับเพื่อนบ้าง (มิติสังคม) 

Q7 การทำกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้มีปัญหาอย่างไรบ้าง และนักเรียนแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร (ภูมคิุ้มกัน

ในตัวที่ด)ี 

 



แผ่นที่ 5 แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจ้ดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง  What should I do?  ระดับชัน้  มัธยมศกึษาปีท่ี 3   เวลา  9 ชั่วโมง 

**************************************************************************** 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังน้ี 

ความรูท้ี่ครูต้องมีก่อนสอน 

1. หลักสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัดสาระแกนกลางตาม

หลักสูตร ป ี2551 

2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบงาน และการ

เขียนแผนการสอน 

3. มคีวามรู้และทักษะในการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

และสื่ออุปกรณ์เทคโนโลย ี

4. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจนถูกต้อง 

5. ความรู้เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อนำมา

เชื่อมโยงในบทเรียน 

คุณธรรมของครใูนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้

1. ความเมตตา กรุณาปรารถนาดีต่อศษิย์ 

2. มคีวามยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนผลงาน 

3. ปฏบัิตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี 

4. คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำศษิย์ดว้ยความเป็น

กัลยาณมติร 

ประเด็น มเีหตุผล พอประมาณ มภีูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี

เนื้อหา 

 

วเิคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ออกแบบเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับบริบท

ชุมชน ระยะเวลา และช่วงวัยของผู้เรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง

เข้าใจ ตามลำดับจากง่ายไป

ยาก ตรงตามวัตถุประสงค์ 

มาตรฐาน และตัวช้ีวัดท่ี

กำหนดไวใ้นหลักสูตร 

ศกึษาหลักสูตรมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด จัดเรียงลำดับเนื้อหา

จากง่ายไปยาก เรียงเนื้อหา

จากใกล้ตัวไปไกลตัว 

เวลา 

 

ศกึษาโครงสร้างเวลาในหลกัสูตร 

กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม 

เนื้อหา และช่วงวัยของผู้เรียน 

กำหนดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้

ปฏบัิตกิิจกรรมได้เต็มตาม

ศักยภาพผู้เรียน เกิดการ

เรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ

บรรลุวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใชเ้วลาในการ

ทำงานอย่างเหมาะสม 

กำหนดขั้นตอนการปฏบัิติ

กิจกรรมให้ชัดเจนตามเวลา

ท่ีมี และเผื่อเวลาไว้รองรับ

เหตุการณ์ท่ีอาจ

เปลี่ยนแปลงขณะทำ

กิจกรรม 

การจัด

กจิกรรม 

 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับเนื้อหา 

กิจกรรม และจำนวนนักเรียน 

- กำหนดกจิกรรม ภาระงาน การสำรวจ 

สบืค้น และนำเสนอโดยการอภิปราย เขยีน

สรุปในรูปของแผนผังความคิด ให้เหมาะสม

กับเนื้อหาในเวลาท่ีกำหนด 

- ต้องการใหผู้้เรียนมทัีกษะ

ทางสังคมช่วยเหลอืซึ่งกันและ

กัน เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

- เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร 

การคิดแกปั้ญหา คิดวเิคราะห์ 

และการทำงานร่วมกัน 

- ครูช้ีแจงขั้นตอนการทำ

กิจกรรม และการสำรวจ

ข้อมูลให้ชัดเจน พรอ้มท้ังให้

คำแนะนำและให้คำปรึกษา

อย่างใกล้ชิด 

- ผู้สอนมคีวามรอบรู้ใน

เร่ืองท่ีสอน และมีเทคนิค



การสอนท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

สื่อ/อุปกรณ ์

 

- การเลอืกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ ์ในการ

เรียนการสอน เหมาะสมกับเนื้อหา 

กิจกรรม วัยของผู้เรียน และจำนวนท่ี

เพยีงพอ  

- กำหนดชิน้งานและภาระงานให้เหมาะสม

กับเนื้อหาและชว่งวัยของผู้เรียน 

- ผู้เรียนใชส้ื่ออุปกรณ์อย่าง

ประหยัด คุ้มค่า และมี

ประสิทธิภาพ 

- ใชส้ื่อในการกระตุ้นความ

สนใจของนักเรียน 

- ใชส้ื่อเพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ 

ความเข้าใจปฏบัิตกิิจกรรมได้

บรรลุวัตถุประสงค์ 

- ให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะการคดิ

วเิคราะห์และการแก้ปัญหาได้  

- ศกึษาลักษณะของผู้เรียน

ก่อน จะช่วยใหค้รูเตรียมสื่อ/

อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับ

นักเรียน 

- จัดวางสื่อตามกำหนด

ขั้นตอนก่อนและหลังการใช้

ให้สัมพันธ์กับการจัด

กิจกรรมเพื่อความสะดวกใน

การหยิบใช้ 

- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้

เพยีงพอกับจำนวนผู้เรียน มี

สำรองไวใ้นกรณีท่ีสื่อชำรุด 

ให้การไมไ่ด้ ตรวจสอบ 

แหลง่เรียนรู ้

 

- การเลอืกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการ

สอน เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม เวลาใน

การทำกิจกรรมและช่วงวัยของผู้เรียน 

- เลอืกใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีในท้องถิ่น 

- เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง

เรียนรู้ได้อยา่งคุ้มค่า 

- เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์และจาก

สภาพจริง 

- นักเรียนได้ฝึกหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากอินเทอร์เน็ต 

- เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ

ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น 

- สำรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่

ในชุมชน เพื่อจัดเตรียม

ความพร้อม เพ่ือสามารถให้

คำแนะนำแกผู่้อ่ืน 

- ก่อนให้นักเรียนได้เรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ครูได้

ซักถามทำความเข้าใจการใช้

แหล่งเรียนรู้ 

 

ประเมนิผล 

 

- ออกแบบวธีิการวัดประเมินผลให้ตรง

ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

- การประเมินผลเหมาะสมกับธรรมชาติ

วชิา กิจกรรม เนือ้หา เวลา และวัยของ

ผู้เรียน 

- เพื่อวัด/ ประเมินให้ตรงตาม

ตัวช้ีวัด มาตรฐานในหลกัสูตร

แกนกลาง 

- วัดประเมินผลชัดเจน 

ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ

เต็มตามศักยภาพ 

- ศกึษาและสร้างเครื่องมือ

วัดผลให้ตรงตามตัวช้ีวัดและ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 

- วางแผนการวัด/ ประเมิน 

ผลอย่างเป็นขัน้ตอนชัดเจน  

- มเีครื่องมือวัดผลเพียงพอ

กับจำนวนผู้เรียน 

-มคีวามยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 6 ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรือ่ง  What should I do?  ระดับชัน้  มัธยมศกึษาปีท่ี 3   เวลา  9 ชั่วโมง 

**************************************************************************** 

6.1 ผู้เรยีนจะได้ฝึกคดิและฝึกปฏิบัตติามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรูท้ี่นักเรียนต้องมกี่อน 

1. คำกิริยา 3 ช่อง และ Verb Infinitive 

2. มพีื้นฐานความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. การจัดทำแผนผังสรุปผลการสบืค้นขอ้มูล 

4. รู้ขัน้ตอนและวิธีการทำใบงาน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรูส้ำเร็จ 

1.  มคีวามรับผิดชอบ 

2.  มคีวามสามคัคีในกลุ่ม 

3.  ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ 

มเีหตุผล พอประมาณ มภีูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี

1. ผู้เรียนจัดแบ่งหนา้ที่การทำงานใน

กลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถ 

ตามศักยภาพของแต่ละคน 

2. ใชเ้วลาในการศึกษาและปฏิบัตงิาน

ได้เหมาะสมกับเวลาท่ีกำหนด 

3. ใชว้ัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

4. เข้าร่วมกิจกรรมได้เหมาะสมตาม

ความรู้ของแต่ละคน 

5. ใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน 

1. ผู้เรียนมคีวามรับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ี

ได้รับมอบหมาย มวีนิัยในการรักษา

เวลา 

2. คิดวเิคราะห์ในประเด็นท่ีศึกษาได้

อย่างมีเหตุผล 

3. นำความรูท่ี้ได้ไปประยุกต์ใชใ้น

ชวีติประจำวัน 

4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับ

ความคิดท่ีแตกต่างอย่างมีเหตผุล 

1. มีการวางแผนการทำงานอย่าง

รอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา 

2. เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มปฏบัิติ

ตามขัน้ตอนของการเรียนรู้ตาม

กระบวนการทำงานกลุ่ม 

3. มคีวามมุ่งมั่นและรับผิดชอบ  

ในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

4. ระมัดระวังรอบคอบในการใชว้ัสดุ

อุปกรณ ์

 

6.2 ผู้เรยีนจะได้เรยีนรู้การใช้ชีวติที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

                 ด้าน  

องค์ประกอบ 

สมดลุและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ K - มคีวามรู้ เร่ืองการใช้

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

เรียนรู้และนำเสนอ

ผลงานอย่างคุ้มค่า 

- มคีวามรู้เร่ืองการจัด

ป้ายนิเทศแสดงผลงาน

ของกลุ่ม 

-รู้กระบวนการทำงาน

กลุ่มและการนำเสนอ 

- มคีวามรู้เร่ืองกฎกติกา

และมีวินัยในกลุ่ม 

- ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างมีความสุข 

- หลักการ เป้าหมาย 

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

- นักเรียนรักษาความ

สะอาดข้องห้องเรียน 

- มคีวามรอบรู้ในการ

ใชแ้หล่งเรียนรู้ 

- รู้สาเหตุและปัญหาท่ี

เกิดขึ้นจรงิ 

- มคีวามรู้เร่ือง

วัฒนธรรมประเพณี 

วถิีชีวิต ท่ีส่งผลต่อ

หลักคิดและแนวคดิ

ของผู้อ่ืน 



ทักษะ P - ใชว้ัสดุอุปกรณ์อย่าง

ระมัดระวัง คุ้มค่า และ

ประหยัด 

- การเลอืกใช้วัสดุให้

เหมาะสมกับการออก

ทำกิจกรรมการเรียนรู้ 

- มทัีกษะในการทำงาน

เป็นทีม ทักษะในการ

ค้นหาข้อมูล และทักษะ

ในการนำวัสดุเหลอืใช้

มาใชป้ระโยชน์ 

- เกิดทักษะในการ

ทำงานกลุ่มทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข 

- ทักษะการเป็นผู้นำ

และผู้ตามท่ีด ี 

- การมปีฏสิัมพันธ์

ระหว่างเพ่ือนกับเพื่อน 

ครูกับศษิย์ 

- ทักษะการคิด

แก้ปัญหาโดยนำหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาปรับใชใ้น

ชวีติ 

- ใชว้ัสดุ อุปกรณ์

อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

- ใชภ้าษาอังกฤษใน

การสื่อสารได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

- ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน 

- มคีวามเป็นมติรกับ

ผู้อ่ืน 

- ปฏบัิตติน ร้องขอ

และให้คำแนะนำแก่

ผู้อื่นโดยสอดคล้อง

ตามขนมธรรมเนยีม

ประเพณีไทยได้อย่าง

เหมาะสม 

ค่านิยม A - เห็นคุณค่า

ความสำคัญของวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ 

- เห็นคุณค่าและ

ความสำคัญของความ

สามัคคี มีน้ำใจ ความ

เสียสละ มจีิตอาสาและ

กระบวนการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสขุ 

- เห็นคุณค่าของวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช ้

- เห็นคุณค่าและ

ตระหนักถึงการให้

คำแนะนำที่ดีแกผู่้อ่ืน

โดยสอดคลอ้งตาม

ขนมธรรมเนยีม

ประเพณีไทย 

สมรรถนะ C - ความสามารถในการ

คิด 

- ความสามารถในการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

- ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

- ความสามารถในการ

ใชทั้กษะชีวติ 

- ความสามารถใน

การคิด 

- ความสามารถใน

การแก้ปัญหา 

ความสามารถในการ

ใชทั้กษะชีวิต 

นำไปสูค่วามย่ังยนื 

หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   

ข้อท่ี 3 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก มองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมอืแกปั้ญหานั้น ควรมองในสิ่งท่ีคนมักจะมองข้าม 

แลว้เร่ิมแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสยีก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเร่ือยๆ ทลีะจุด 

พระบรมราโชบายด้านการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10  

ข้อท่ี 2 มพีื้นฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มคีุณธรรม 

1) รู้จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด – ชอบ / ชั่ว – ด ี

2) ปฏบัิตแิต่สิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดงีาม 

3) ปฏเิสธสิง่ท่ีผิด สิ่งท่ีช่ัว 

4) ช่วยกันสร้างคนดใีห้แก่บ้านเมอืง 

SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันท่ี

มปีระสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

 



 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง Problem and advice ระดับชัน้  มธัยมศึกษาปีท่ี 3    

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป้าหมายการเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด ต 1.1 ม.3/1, ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.

3/4, ต 1.2 ม.3/2, ต 1.2 ม.3/4, ต 1.3 ม.3/1,                     

ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 ม.3/1, ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1, 

ต 4.2 ม.3/1 

สาระสำคัญ หน่วยการเรียนรู้น้ีมจีุดมุ่งหมายให้นักเรียนฟัง

ปัญหาของผู้อื่น สามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น และ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน รวมท้ังหน้าท่ีภาษา 

โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ท่ีเป็นพืน้ฐานของกิจกรรม

การฟัง พูด อ่าน และเขยีนในหน่วยการเรียนรู้น้ี 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ 

๔. (K) เข้าใจและจับใจความสำคัญจากบทสนทนาเกี่ยวกับ

การขอและใหค้ำแนะนำในสถานการณ์ต่างๆ 

๕. (P) พูดขอและให้คำแนะนำในสถานการณ์ต่าง ๆ 

๖. (A) มคีวามมุ่งมั่น ตั้งใจและรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สาระการเรียนรู้ คำศัพท์, สำนวนภาษา, หนา้ที่ภาษา To ask 

for and give advice, โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ Auxiliary 

Verb: should 

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคดิ 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการใชทั้กษะชวีติ  

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์ 

1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์สุจรติ 

3. มวีนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพยีง 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มจีิตสาธารณะ  

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

• ภาระงาน/ช้ินงาน :  

1. จับใจความสำคัญจากบทสนทนาเกี่ยวกับการขอและให้

คำแนะนำ 

2. กิจกรรม Language Check 

3. พูดขอและใหค้ำแนะนำในสถานการณ์ต่าง ๆ 

• การวัดและประเมินผล : 

ประเด็น วธิีการ เครื่องมอื 
เกณฑ์

ประเมนิ 

ด้าน K 

การจับใจความสำคัญจาก

บทสนทนาที่อ่าน 

แบบประเมิน 

การอานจับ

ใจความสำคญั 

ผ่านเกณฑ์

ระดับพอใช้ 

 

ด้าน P 
พูดขอและใหค้ำแนะนำใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 

แบบประเมิน

การสนทนา

กิจกรรมคู ่

เกณฑ์ผ่าน

ระดับพอใช้ 

ด้าน A 

มีความมุง่มั่น ตัง้ใจและ

รับผดิชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

แบบสงัเกต

พฤติกรรม

รายบุคคล 

ผ่านเกณฑ์

ระดับปาน

กลาง 

 

3. กจิกรรมการเรียนรู ้

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 

๑. ตรวจสอบความรู้เดิมและเสริมสร้างความรู้ใหม ่

๒. ครูอธิบายหลักไวยกรณ์และเสริมความรู้ดา้นคำศัพท์ 

๓. นักเรียนฝึกอ่านและจับใจความสำคัญ 

๔. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้พอดีกับจำนวนผู้เรียนและภาระงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : หนังสือเรียน, ใบงาน, บัตรคำศัพท์หรือ

สำนวนภาษา, ไฟล์เสียง, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็ปไซต์) 

เวลา : กำหนดเวลาได้เหมาะสมกับเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

Reading Skill & Vocabulary 



 

แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง Reading Skill & Vocabulary  ระดบัชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 3    

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

    สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชีแ้จง  และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/2 อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตาม 

     หลักการอ่าน 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดง 

        ความคิดเห็นเกีย่วกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้

     เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

 มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/2 ใช้คำขอรอ้ง ให้คำแนะนำ คำชีแ้จง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม 

 มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

     เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรอือ่านอย่างเหมาะสม 

 มาตรฐาน ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เรื่อง/ 

     ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม                 

 มาตรฐาน ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  

     พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบ 

    สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต 2.1 ม.3/1 เลือกใช้ภาษา นำ้เสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม

     มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

    สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 มาตรฐาน ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ              

     การเรียนรูอ้ื่นจากแหล่งเรียนรู ้และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

    สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

 มาตรฐาน ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิ/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในหอ้งเรียน 

     สถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

 มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสบืค้น/คน้คว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 

     จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศกึษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

 

 

 



 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

4) (K) เข้าใจหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของบทสนทนาที่อ่าน 

5) (P) มีทักษะการอ่านเพื่อสรุปใจความสำคัญ   

6) (A) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

1. (ต 1.1 ม.3/1) คำขอร้อง คำแนะนำ  คำชีแ้จง และ

คำอธิบาย ในการประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ป้าย

ประกาศต่างๆ  การใช้อุปกรณ์  

-   Passive Voice ที่ใชใ้นโครงสรา้งประโยคง่ายๆ เช่น  

is/are + past partciple 

-   คำสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ 

after/ because      etc. 

-   ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…  

Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,… Finally,…      

etc. 

2. (ต 1.1 ม.3/2) ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อย

กรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

- การออกเสียงพยัญชนะต้นคำ และพยัญชนะ 

ท้ายคำสระเสียงสัน้ สระเสียงยาว สระประสม 

- การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำและกลุ่มคำ 

- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค 

- การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 

- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 

- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

3. (ต 1.1 ม.3/4)  

2.1 การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรือ่งใจความ

สำคัญ รายละเอียดสนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วทิยุ โทรทัศน์ 

เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 

2.2 คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร 

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรอืไม่ 

- Yes/No Question / Wh-Question / Or-Question etc. 

1.เศรษฐกิจและอาชีพที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี 

๑.1 ด้านเกษตรกรรม 

1.๒ ด้านอุตสาหกรรม 

1.๓ ด้านการค้าและบริการ 

1.๔ การประกอบอาชีพ 

1.๕ สินค้า OTOP 

2.ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

2.๑ ภาษาและวรรณกรรม 

2.๒ ศิลปกรรมและโบราณคดี 

2.๓ ขนบธรรมเนยีมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา 

2.๔ ดนตร ีและการละเล่นพืน้บ้าน 

2.๕ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ เช่น ภาษาจนี 

3.บุคคลสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี / อำเภอ

บ้านตาขุน 

3.๑ บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จังหวัด 

3.๒ บุคคลสำคัญทางศาสนา 

3.๓ ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น 

3.๔ บุคคลสำคัญที่สร้างช่ือเสียงใหจ้ังหวัด 

4. แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี / อำเภอบ้านตาขุน 

4.๑ แหลง่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

4.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

4.๓ แหล่งเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

4.4 แหล่งเรียนรูท้างการศึกษา 

4.5 แหล่งเรียนรูศ้าสนา 



2.3 ประโยคที่ใชใ้นการแสดงความคิดเห็นการให้

เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น 

I think…/I feel…/I believe…/ I agree/disagree…/  

I don’t believe…/ I have no idea… 

- if clauses 

- so…that/such…that 

- คำสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/ so/ 

before/ after etc. 

- Infinitive pronouns: some, any, someone, anyone, 

everyone, one, ones etc. 

- Tenses: present simple/ present continuous/  

present perfect/ past simple/ future tense etc. 

- Simple sentence/ Compound sentence/ Complex 

sentence 

4. (ต 1.2 ม.3/2) ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  

คำช้ีแจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม 

5. (ต 1.2 ม.3/4) คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค 

และข้อความที่ใช้ในการขอและใหข้้อมูล อธิบาย เปรียบ 

เทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรอือ่าน 

6. (ต 1.3 ม.3/1) การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทาน 

อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตร ีการฟังเพลง การอ่าน

หนังสือ การท่องเที่ยว การศกึษา สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ 

7. (ต 1.3 ม.3/3) การแสดงความคดิเห็นและการให้

เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 

และเหตุการณ์ 

8. (ต 2.1 ม.3/1) การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และ

กิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ 

การชมเชย การใชส้ีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะ

แนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง

ความรูส้ึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง

อาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

5. สภาพปัจจุบัน/ปัญหาในชุมชนและสังคมใน

อำเภอบ้านตาขุน 

6. การสื่อสารหลายภาษา 

6.1 ภาษาถิ่น (ภาษาใต้) 

6.2 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 

6.3 ภาษาและวัฒนธรรม 

** วัฒนธรรมการใช้ภาษา หมายถึงการใชถ้้อยคำให้

เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 



9. (ต 3.1 ม.3/1) การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป 

และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่น 

10. (ต 4.1 ม.3/1) การใช้ภาษาสื่อสารใน

สถานการณ์จรงิ/ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน

หอ้งเรียนสถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

11. (ต 4.2 ม.3/1) การใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สืบค้น/ การค้นคว้าความรู/้ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ 

และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศกึษาต่อและ

ประกอบอาชีพ 

 

4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด: การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา ที่ใช้ในการขอหรือพูดให้

คำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นจากการรับฟังปัญหาของผู้อื่น รู้จักใช้ เหตุผลในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการพูดและเขียน

สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว รวมถึงเป็นพื้นฐานในการ

ค้นคว้าหาข้อมูล ตลอดจนมคีวามเข้าใจในมารยาทและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา 

 

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรยีนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 

2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  

4) ความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ  

5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  

2) ซื่อสัตย์สุจรติ 

3) มีวนิัย 

4) ใฝ่เรียนรู้ 

5) อยู่อย่างพอเพียง 

6) มุ่งม่ันในการทำงาน 

7) รักความเป็นไทย 

8) มีจิตสาธารณะ 

 

6.กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงท่ี 1 

ขั้นที่ 1 (ขั้นนำ) Warm up  

ครูใหน้ักเรียนเปิดหนังสอืเรียน หนา้ 80-81 และดูภาพ ใหน้ักเรียนบรรยายสิ่งที่ปรากฏในภาพหรอืพูด

เกี่ยวกับภาพ ครูอาจใชค้ำถามนำ ดังนี้ 

✓ Who are the people? 

✓ Where are they? 



 

✓ How old are they? 

✓ What are they doing?  

 

ขั้นที่ 2 (ขั้นนำเสนอ) Presentation 

ครูบอกนักเรียนว่าในหน่วยการเรียนรูน้ีน้ักเรียนจะได้อ่านบทสนทนาสั้น ๆ และจับใจความสำคัญจากบทอ่าน

เกี่ยวกับการขอและให้คำแนะนำ  

 

ขั้นที่ 3  (ขั้นฝึก) Practice 

1. ตรวจสอบความรูเ้ดิมและเสริมสร้างความรู้ใหม่ 

• ครูใหน้ักเรียนอ่านคำสั่งในกิจกรรม New Language ในหนังสือเรยีน หน้า 80 เพื่อทำความเข้าใจ

คำสั่ง และให้นักเรียนดูภาพ จากนั้นให้นักเรียนอาสาให้คำแนะนำบุคคลในภาพแต่ละภาพ ดังนี้ 

✓ Take chemistry. 

✓ Why don’t you eat the salad? 

✓ Why don’t you buy the more expensive laptop? 

✓ Why don’t you wear the blue one? 

• ครูอธิบายว่านักเรียนได้เรียนรูเ้กี่ยวกับการพูดใหค้ำแนะนำมาแล้ว 2 แบบ คอื Imperatives (กริยา

ช่อง 1 + กรรม) และ Why don’t you ………? ส่วนในหน่วยการเรียนรู้นี ้นักเรียนจะได้เรียนรูก้ารพูด

ให้คำแนะนำอีกแบบ คอืใช้ You + should + V1 

• ครูเขียนประโยคการพูดใหค้ำแนะนำ 3 รูปแบบ บนกระดาน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น 

✓ Get the salad. 

✓ Why don’t you eat the salad? 

✓ You should get the salad. 

2. เสริมความรู้ด้านคำศัพท์ 

• นักเรียนอ่านบทสนทนาด้วยตนเองและตรวจสอบคำศัพท์ยาก โดยให้ขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่ไม่รู้

ความหมาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน หรอือาจใช้พจนานุกรม 

 

ขั้นที่ 4 (ขั้นนำไปใช้) Production 

1.  อ่านบทสนทนา 

• แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คน ให้นักเรียนฝึกอ่านประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม หรอื

ประโยคใหค้ำแนะนำในกิจกรรม New Language 

• ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยถามคำถามต่อไปนี้ 

✓ Who is going to go to the party? 

✓ Who wants to buy a computer? 



• ครูใหน้ักเรียนดูประโยคการพูดใหค้ำแนะนำทั้ง 4 ประโยคและถามนักเรียนว่า เห็นด้วยหรอืไม่เห็น

ด้วย หรอือาจมคีำแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติม 

• ครูใหน้ักเรียนจับคู่สวมบทบาทเป็นบุคคลในภาพ โดยใช้คำแนะนำในกรอบบทสนทนาเป็นตัวอย่างใน

การพูดโต้ตอบกัน ครูแนะนำนักเรียนให้เปลี่ยนคำถาม เพื่อให้ได้ขอ้มูลเพิ่มเกี่ยวกับบุคคลและปัญหา

ที่แตกต่างออกไป 

 

ขั้นที่ 5  (ขั้นสรุป)  Wrap up           

1. ตรวจสอบความเข้าใจ 

• ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยถามคำถามดังนี้ 

✓ What advice does Christine get from her friend? 

✓ What about Elena? What advice does Elena get? 

✓ What advice does Mark get? 

✓ What advice does Amy get? 

• ครูและนักเรียนอ่านประโยคในกิจกรรม Language Check พร้อมกัน  

• ครูใหน้ักเรียนอ่านบทสนทนาอีกครั้ง และทำกิจกรรม Language Check ในหนังสอืเรียน หน้า 81 

โดยใหเ้ขียน true หรอื false ลงหน้าประโยคแต่ละขอ้ 

• ครูอ่านออกเสียงประโยคทั้ง 4 ประโยคอีกครั้ง และใหน้ักเรียนช่วยกันบอกคำตอบและตรวจสอบ

คำตอบด้วยตนเอง จากนั้นครูใหน้ักเรียนแก้ไขข้อที่ผิดใหถู้กต้อง 

 

ชั่วโมงท่ี 2 

ขั้นที่ 1  (ขั้นนำ)  Warm up  

• ครูใหน้ักเรียนอ่านประโยคในกรอบ Advice for Giving Advice และสังเกตการอ่านออกเสียงคำกริยา 

should ทั้ง 3 ข้อ 

ขั้นที่ 2  (ขั้นนำเสนอ)  Presentation 

• ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรูน้ีน้ักเรียนจะได้เรียนรู้การออกเสียงคำว่า should ซึ่งออกเสียง

เหมอืนกับ would และ could และเรียนรู้การพูดขอและให้คำแนะนำในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ขั้นที่  3  ( ขั้นฝึก)   Practice 

 1. ออกเสียงกรยิา should 

• ครูใหน้ักเรียนทำกิจกรรม Pronunciation ในหนังสอืเรียน หน้า 81 ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 2 

Track 29 ให้นักเรียนฟัง และใหน้ักเรียนช้ีประโยคที่ได้ยิน  

• ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 2 Track 29 อกีครั้ง ให้นักเรียนออกเสียงประโยคพร้อมกันกับเสียงที่ได้

ยินจากซีดบีันทึกเสียง 

• ครูใหน้ักเรียนจับคู่และอ่านออกเสียงประโยคในกิจกรรม Pronunciation ครูเดินดูขณะนักเรียนฝึก

ออกเสียง และตรวจสอบการออกเสียงประโยคของนักเรียนในชัน้เรียน 



 

• ครูสรุปการออกเสียงคำว่า should ซึ่งออกเสียงเหมือนกับ would และ could โดยที่ตัว l จะเป็นเสียง

เงียบหรือไม่มกีารออกเสียง  

• ครูใหน้ักเรียนฝึกเพิ่มเตมิ โดยใช้บทสนทนาจากกิจกรรม New Language โดยเน้นไปที่การออกเสียง 

should ในประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามเพื่อขอและใหค้ำแนะนำ 

 

ขั้นที่ 4  (ขั้นนำไปใช้)  Production 

 1. พูดถามและตอบคำถาม เพื่อขอและให้คำแนะนำ  

• ครูใหน้ักเรียนทำกิจกรรม Practice ในหนังสอืเรียน หน้า 81 ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 2 Track 30 

นักเรียนฟัง และให้นักเรียนชีป้ระโยคที่ได้ยิน พร้อมกับอ่านบทสนทนาตาม 

• ครูใหน้ักเรียนใชบ้ทสนทนาข้อ 1 เป็นแบบฝกึถาม-ตอบ โดยใช้คำพูดของนักเรียนเอง  

• ครูใหน้ักเรียนใชบ้ทสนทนาข้อ 1 อีกครั้ง ครูถามโดยใช้ข้อมูลรายละเอียดจากกิจกรรม New 

Language และให้นักเรียนตอบตามความคิดของนักเรียนเอง 

• ครูใช้บทสนทนาข้อ 2 เป็นแบบฝกึถาม-ตอบ และให้นักเรียนอาสาสมัครเป็นผู้ถามคำถาม และตอบ

โดยใช้คำพูดของนักเรียนเอง 

• ครูใหน้ักเรียนจับคู่ฝกึพูดสนทนาตามแบบอย่างบทสนทนาทั้ง 2 โดยใช้ข้อมูลและบุคคลในหนังสือ

เรียน หน้า 80-81 และเปลี่ยนคำตอบตามความคิดของนักเรียนเอง 

 

ขั้นที่ 5  (ขั้นสรุป)  Wrap up           

• ครูประเมินการพูดขอและใหค้ำแนะนำแก่นักเรียนแต่ละคู่โดยใช้แบบประเมินการสนทนากิจกรรมคู่ 

และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

7. การวัดและประเมินผล 

ลำดับที่ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 การจับใจความสำคัญจากบท

สนทนาที่อ่าน 

แบบประเมินการอานจับ

ใจความสำคัญ 

ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ 

 

2 การพูดขอและให้คำแนะนำ แบบประเมินการสนทนา

กิจกรรมคู่ 

เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

8.1 สื่อการเรียนรู้: หนังสือเรยีน, ใบงาน, บัตรคำศัพท์หรอืสำนวนภาษา, ไฟล์เสียง  

8.2 แหล่งการเรยีนรู้: สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็ปไซต์ต่างๆ), ห้องสมุด, แหล่งเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 

แผ่นที่ 3 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง Problem and advice ระดับชัน้  มธัยมศึกษาปีท่ี 3    

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงก่อนเรยีน 

Q1 ขั้นตอนการขอหรือใหค้ำแนะนำมีอะไรบ้าง (ความรู้, ภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี) 

Q2 นักเรียนรูจ้ักวิธีการพูดใหค้ำแนะนำ อะไรบ้าง (ความรู)้ 

Q3 วิธีการพูดใหค้ำแนะนำแต่ล่ะวิธีต่างกันอย่างไร (ความรู)้ 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงระหว่างเรียน 

Q1 นักเรียนมคีวามรู้เกี่ยวกับการใช ้Why don’t และ should เพื่อให้คำแนะนำหรอืไม่ อย่างไร (ความรู)้ 

Q2 นักเรียนคิดว่าการใช ้Why don’t และ should มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง (ความมเีหตุผล) 

Q3 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ้Why don’t และ should ได้จากที่ใดบ้าง และมี

แนวทางในการสบืค้นอย่างไร (ความรู้และความมเีหตุผล) 

Q4 ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา บุคคลใดที่นักเรียนควรปรึกษาหรอืขอคำแนะนำ ทำไม (ความมีเหตุผล) 

Q5 นักเรียนคิดว่าควรให้ขอ้มูลบ้างในการขอคำแนะนำจากผู้อื่น (ความมีเหตุผล) 

Q6 เมื่อนักเรียนรับทราบปัญหาของผูอ้ื่น นักเรียนมีวธิีการในการวิเคราะห์สถานการณ์และให้คำแนะนำ

อย่างไรจงึจะเหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลนั้น (ความพอประมาณ) 

Q7 นักเรียนใชห้ลักการ ขอ้มูลหรอืวิธีคิดวิเคราะห์ใดในการพิจารณาให้คำแนะนำผู้อื่น (ความมเีหตุผล) 

Q8 ในกรณีที่ผู้อื่นไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวหรอืปัญหาให้นักเรียนฟัง แต่นักเรียนสังเกตเห็นความผดิปกติ

บางอย่าง นักเรียนมีวธิีการอย่างไรในการซักถามและให้คำแนะนำ (ความมเีหตุผล) 

Q9 หากนักเรียนไม่สามารถให้คำแนะนำแก่บุคคลที่รอ้งขอได้ นักเรียนจะทำอย่างไร (ความมเีหตุผลและ

ความพอประมาณ) 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงหลังเรียน 

Q1 ในการให้คำแนะนำนั้น นักเรียนตอ้งมคีุณธรรมด้านใดบ้าง (คุณธรรม) 

Q2 การให้คำแนะนำในแต่ละสถานการ์นัน้มีปัจจัยด้านใดบ้างที่นักเรียนตอ้งนำมาวิเคราะห์ (เงื่อนไขความรู้

และเงื่อนไขคุณธรรม) 

Q3 ก่อนที่นักเรียนจะขอคำแนะนำจากผู้อื่น นักเรียนควรมกีารเตรียมตัวอย่างไรบ้าง (ภูมคิุ้มกันในตัวที่ด)ี 

Q4 นักเรียนคิดว่าคำแนะนำที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร (คุณธรรม) 

Q5 นักเรียนจะนำความรูเ้รื่องการใหค้ำแนะนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง (มิติวัตถุ) 

Q6 นักเรียนได้ลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกับเพื่อนบ้าง (มิติสังคม) 

Q7 การทำกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้มีปัญหาอย่างไรบ้าง และนักเรียนแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร (ภูมคิุ้มกัน

ในตัวที่ด)ี 

 



 

แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจ้ดัการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง Problem and advice ระดับชัน้  มธัยมศึกษาปีท่ี 3    

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

ความรูท้ี่ครูต้องมีก่อนสอน 

1. หลักสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัดสาระแกนกลางตาม

หลักสูตร ป ี2551 

2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบงาน และการ

เขียนแผนการสอน 

3. มคีวามรู้และทักษะในการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

และสื่ออุปกรณ์เทคโนโลย ี

4. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจนถูกต้อง 

5. ความรู้เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อนำมา

เชื่อมโยงในบทเรียน 

คุณธรรมของครใูนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้

1. ความเมตตา กรุณาปรารถนาดีต่อศษิย์ 

2. มคีวามยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนผลงาน 

3. ปฏบัิตตินเป็นแบบอย่างที่ดี 

4. คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำศษิย์ดว้ยความเป็น

กัลยาณมติร 

ประเด็น มเีหตุผล พอประมาณ มภีูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี

เนื้อหา 

 

วเิคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ออกแบบเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับบริบท

ชุมชน ระยะเวลา และช่วงวัยของผู้เรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง

เข้าใจ ตามลำดับจากง่ายไป

ยาก ตรงตามวัตถุประสงค์ 

มาตรฐาน และตัวช้ีวัดท่ี

กำหนดไวใ้นหลักสูตร 

ศกึษาหลักสูตรมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด จัดเรียงลำดับเนื้อหา

จากง่ายไปยาก เรียงเนื้อหา

จากใกล้ตัวไปไกลตัว 

เวลา 

 

ศกึษาโครงสร้างเวลาในหลกัสูตร 

กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม 

เนื้อหา และช่วงวัยของผู้เรียน 

กำหนดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้

ปฏบัิตกิิจกรรมได้เต็มตาม

ศักยภาพผู้เรียน เกิดการ

เรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ

บรรลุวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใชเ้วลาในการ

ทำงานอย่างเหมาะสม 

กำหนดขั้นตอนการปฏบัิติ

กิจกรรมให้ชัดเจนตามเวลา

ท่ีมี และเผื่อเวลาไวร้องรับ

เหตุการณ์ท่ีอาจ

เปลี่ยนแปลงขณะทำ

กิจกรรม 

การจัด

กจิกรรม 

 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับเนื้อหา 

กิจกรรม และจำนวนนักเรียน 

- กำหนดกจิกรรม ภาระงาน การสำรวจ 

สบืค้น และนำเสนอโดยการอภิปราย เขยีน

สรุปในรูปของแผนผังความคิด ให้เหมาะสม

กับเนื้อหาในเวลาท่ีกำหนด 

- ตอ้งการใหผู้้เรียนมทัีกษะ

ทางสังคมช่วยเหลอืซึ่งกันและ

กัน เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

- เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร 

การคิดแกปั้ญหา คิดวิเคราะห์ 

และการทำงานร่วมกัน 

- ครูช้ีแจงขั้นตอนการทำ

กิจกรรม และการสำรวจ

ข้อมูลให้ชัดเจน พรอ้มท้ังให้

คำแนะนำและให้คำปรึกษา

อย่างใกล้ชิด 

- ผู้สอนมคีวามรอบรู้ใน

เร่ืองท่ีสอน และมีเทคนิค

การสอนท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

 



 

สื่อ/อุปกรณ ์

 

- การเลอืกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ ์ในการ

เรียนการสอน เหมาะสมกับเนื้อหา 

กิจกรรม วัยของผู้เรียน และจำนวนท่ี

เพยีงพอ  

- กำหนดชิน้งานและภาระงานให้เหมาะสม

กับเนื้อหาและช่วงวัยของผู้เรียน 

- ผู้เรียนใชส้ื่ออุปกรณ์อย่าง

ประหยัด คุ้มค่า และมี

ประสิทธิภาพ 

- ใชส้ื่อในการกระตุ้นความ

สนใจของนักเรียน 

- ใชส้ื่อเพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ 

ความเข้าใจปฏบัิตกิิจกรรมได้

บรรลุวัตถุประสงค์ 

- ให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะการคดิ

วเิคราะห์และการแก้ปัญหาได้  

- ศกึษาลักษณะของผู้เรียน

ก่อน จะช่วยใหค้รูเตรียมสื่อ/

อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับ

นักเรียน 

- จัดวางสื่อตามกำหนด

ขั้นตอนก่อนและหลังการใช้

ให้สัมพันธ์กับการจัด

กิจกรรมเพื่อความสะดวกใน

การหยิบใช ้

- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้

เพยีงพอกับจำนวนผู้เรียน มี

สำรองไวใ้นกรณีท่ีสื่อชำรุด 

ให้การไมไ่ด้ ตรวจสอบ 

แหลง่เรียนรู ้

 

- การเลอืกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการ

สอน เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม เวลาใน

การทำกิจกรรมและช่วงวัยของผู้เรียน 

- เลอืกใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีในท้องถิ่น 

- เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง

เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 

- เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์และจาก

สภาพจริง 

- นักเรียนได้ฝึกหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากอินเทอร์เน็ต 

- เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ

ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น 

- สำรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่

ในชุมชน เพื่อจัดเตรียม

ความพร้อม เพ่ือสามารถให้

คำแนะนำแกผู่้อ่ืน 

- ก่อนให้นักเรียนได้เรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ครูได้

ซักถามทำความเข้าใจการใช้

แหล่งเรียนรู้ 

 

ประเมนิผล 

 

- ออกแบบวธีิการวัดประเมินผลให้ตรง

ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

- การประเมินผลเหมาะสมกับธรรมชาติ

วชิา กิจกรรม เนือ้หา เวลา และวัยของ

ผู้เรียน 

- เพื่อวัด/ ประเมินให้ตรงตาม

ตัวช้ีวัด มาตรฐานในหลกัสูตร

แกนกลาง 

- วัดประเมินผลชัดเจน 

ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ

เต็มตามศักยภาพ 

- ศกึษาและสร้างเครื่องมือ

วัดผลให้ตรงตามตัวช้ีวัดและ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 

- วางแผนการวัด/ ประเมิน 

ผลอย่างเป็นขัน้ตอนชัดเจน  

- มเีครื่องมือวัดผลเพียงพอ

กับจำนวนผู้เรียน 

-มคีวามยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรยีนจากกิจกรรมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง Problem and advice ระดับชัน้  มธัยมศึกษาปีท่ี 3    

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

5.1 ผู้เรยีนจะได้ฝึกคดิและฝึกปฏิบัตติามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรูท้ี่นักเรียนต้องมกี่อน 

1. คำศัพท์พื้นฐาน, Subject Pronoun, คำกิริยา 

2. มพีื้นฐานความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. การจัดทำแผนผังสรุปผลการสบืค้นขอ้มูล 

4. รู้ขัน้ตอนและวิธีการทำใบงาน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรูส้ำเร็จ 

1.  มคีวามรับผิดชอบ 

2.  มคีวามสามคัคีในกลุ่ม 

3.  ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ 

มเีหตุผล พอประมาณ มภีูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี

1. ผู้เรียนจัดแบ่งหนา้ที่การทำงานใน

กลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถ 

ตามศักยภาพของแต่ละคน 

2. ใชเ้วลาในการศึกษาและปฏิบัตงิาน

ได้เหมาะสมกับเวลาท่ีกำหนด 

3. ใชว้ัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

4. เข้าร่วมกิจกรรมได้เหมาะสมตาม

ความรู้ของแต่ละคน 

5. ใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน 

1. ผู้เรียนมคีวามรับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ี

ได้รับมอบหมาย มวีนิัยในการรักษา

เวลา 

2. คดิวเิคราะห์ในประเด็นท่ีศึกษาได้

อย่างมีเหตุผล 

3. นำความรูท่ี้ได้ไปประยุกต์ใชใ้น

ชวีติประจำวัน 

4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับ

ความคิดท่ีแตกต่างอย่างมีเหตผุล 

1. มีการวางแผนการทำงานอย่าง

รอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา 

2. เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของสมาชกิในกลุ่มปฏบัิติ

ตามขัน้ตอนของการเรียนรู้ตาม

กระบวนการทำงานกลุ่ม 

3. มคีวามมุ่งมั่นและรับผิดชอบ  

ในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

4. ระมัดระวังรอบคอบในการใชว้ัสดุ

อุปกรณ ์

 

5.2 ผู้เรยีนจะได้เรยีนรู้การใช้ชีวติที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

                 ด้าน  

องค์ประกอบ 

สมดลุและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ K - มคีวามรู้ เร่ืองการใช้

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

เรียนรู้และนำเสนอ

ผลงานอย่างคุ้มค่า 

- มคีวามรู้เร่ืองการจัด

ป้ายนิเทศแสดงผลงาน

ของกลุ่ม 

-รู้กระบวนการทำงาน

กลุ่มและการนำเสนอ 

- มคีวามรู้เร่ืองกฎกติกา

และมีวินัยในกลุ่ม 

- ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างมีความสุข 

- หลักการ เป้าหมาย 

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

- นักเรียนรักษาความ

สะอาดข้องห้องเรียน 

- มคีวามรอบรู้ในการ

ใชแ้หล่งเรียนรู้ 

- รู้สาเหตุและปัญหาท่ี

เกิดขึ้นจรงิ 

- มคีวามรู้เร่ือง

วัฒนธรรมประเพณี 

วถิีชีวิต ท่ีส่งผลต่อ

หลักคิดและแนวคดิ

ของผู้อ่ืน 

 

 

 



 

ทักษะ P - ใชว้ัสดุอุปกรณ์อย่าง

ระมัดระวัง คุ้มค่า และ

ประหยัด 

- การเลอืกใช้วัสดุให้

เหมาะสมกับการออก

ทำกิจกรรมการเรียนรู้ 

- มทัีกษะในการทำงาน

เป็นทีม ทักษะในการ

ค้นหาข้อมูล และทักษะ

ในการนำวัสดุเหลอืใช้

มาใชป้ระโยชน์ 

- เกิดทักษะในการ

ทำงานกลุ่มทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข 

- ทักษะการเป็นผู้นำ

และผู้ตามท่ีด ี 

- การมปีฏสิัมพันธ์

ระหว่างเพ่ือนกับเพื่อน 

ครูกับศษิย์ 

- ทักษะการคิด

แก้ปัญหาโดยนำหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาปรับใชใ้น

ชวีติ 

- ใชว้ัสดุ อุปกรณ์

อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

- ใชภ้าษาอังกฤษใน

การสื่อสารได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

- ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน 

- มคีวามเป็นมติรกับ

ผู้อ่ืน 

- ปฏบัิตติน ร้องขอ

และให้คำแนะนำแก่

ผู้อื่นโดยสอดคล้อง

ตามขนมธรรมเนยีม

ประเพณีไทยได้อย่าง

เหมาะสม 

ค่านิยม A - เห็นคุณค่า

ความสำคัญของวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ 

- เห็นคุณค่าและ

ความสำคัญของความ

สามัคคี มีน้ำใจ ความ

เสียสละ มีจิตอาสาและ

กระบวนการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข 

- เห็นคุณค่าของวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช ้

- เห็นคุณค่าและ

ตระหนักถึงการให้

คำแนะนำที่ดีแกผู่้อ่ืน

โดยสอดคลอ้งตาม

ขนมธรรมเนยีม

ประเพณีไทย 

สมรรถนะ C - ความสามารถในการ

คิด 

- ความสามารถในการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

- ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

- ความสามารถในการ

ใชทั้กษะชีวิต 

- ความสามารถใน

การคิด 

- ความสามารถใน

การแก้ปัญหา 

ความสามารถในการ

ใชทั้กษะชวีติ 

นำไปสูค่วามย่ังยนื 

หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   

ข้อท่ี 3 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก มองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมอืแกปั้ญหานั้น ควรมองในสิ่งท่ีคนมักจะมองข้าม 

แลว้เร่ิมแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสยีก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเร่ือยๆ ทลีะจุด 

พระบรมราโชบายด้านการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10  

ข้อท่ี 2 มพีื้นฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มคีุณธรรม 

1) รู้จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด – ชอบ / ชั่ว – ด ี

2) ปฏบัิตแิต่สิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดงีาม 

3) ปฏเิสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีช่ัว 

4) ช่วยกันสร้างคนดใีห้แก่บ้านเมอืง 

SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันท่ี

มปีระสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

 



 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลการสอน 

                        0 

                        0 
                        0 

ปัญหา/อุปสรรค 

                        0 
                        0 

                        0 

ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
                        0 

                        0 

                        0 
 
                                                           ลงช่ือ              0       

                                                                               (นางสาวฐิตารยี์  อนทจันทร์)    

                                                        วันท่ี   เดอืน   พ.ศ            0 

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรอืผู้ได้รับมอบหมาย 

                        0 

                        0 
 

ลงช่ือ               0       

(นางสุภาพร พัฒนรักษา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

                        0 

                        0 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

(นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
                        0 

                        0 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

(นางกัญจนา สมชาติ) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 



 

                        0 
                        0 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………..…… 

(นายบุญเลิศ  ทองชล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่อง Use reason to solve problems ระดับชั้น  มัธยมศกึษาปท่ีี 3  

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป้าหมายการเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด ต 1.1 ม.3/1, ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.

3/4, ต 1.2 ม.3/2, ต 1.2 ม.3/4, ต 1.3 ม.3/1,                     

ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 ม.3/1, ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1, 

ต 4.2 ม.3/1 

สาระสำคัญ หน่วยการเรียนรู้น้ีมจีุดมุ่งหมายให้นักเรียนฟัง

ปัญหาของผู้อื่น สามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น และ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน รวมท้ังหน้าท่ีภาษา 

โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ท่ีเป็นพืน้ฐานของกิจกรรม

การฟัง พูด อ่าน และเขยีนในหน่วยการเรียนรู้น้ี 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ 

๑. (K) ระบุประโยคให้คำแนะนำที่เหมาะสม 

๒. (P) อ่านออกเสียงบทสนทนาได้ถูกตอ้งตามหลักการอ่าน 

๓. (A) มคีวามมุ่งมั่น ตั้งใจและรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สาระการเรียนรู้ คำศัพท์, สำนวนภาษา, หนา้ที่ภาษา To ask 

for and give advice, โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ Auxiliary 

Verb: should, กิจกรรม Conversation 

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคดิ 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการใชทั้กษะชวีติ  

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์ 

1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์สุจรติ 

3. มวีนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพยีง 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มจีิตสาธารณะ  

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

• ภาระงาน/ช้ินงาน :  

1. อ่านออกเสียงบทสนทนาในกิจกรรม Conversation 

2. กิจกรรม Listening 

3. พูดขอและใหค้ำแนะนำในสถานการณ์ต่าง ๆ 

• การวัดและประเมินผล : 

ประเด็น วธิีการ เครื่องมอื 
เกณฑ์

ประเมนิ 

ด้าน K 

ระบุประโยคให้คำแนะนำ 

ที่เหมาะสม 

ประเมินผลการ

ฟังจากจำนวน

คำตอบที่ถกูต้อง 

เกณฑ์ผ่าน

ร้อยละ 

70 

ด้าน P 

อ่านออกเสียงบทสนทนา

ไดถู้กต้องตามหลกัการ

อ่าน 

แบบประเมินการ

อ่านออกเสียง 

เกณฑ์ผ่าน

ระดับพอใช้ 

ด้าน A 

มีความมุง่มั่น ตัง้ใจและ

รับผดิชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

แบบสงัเกต

พฤติกรรม

รายบุคคล 

ผ่านเกณฑ์

ระดับปาน

กลาง 

 

3. กจิกรรมการเรียนรู ้

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 

๑. ตรวจสอบความรู้เดิมและเสริมสร้างความรู้ใหม ่

๒. ครูอธิบายหลักไวยกรณ์และเสริมความรู้ดา้นคำศัพท์ 

๓. นักเรียนฝึกอ่านและจับใจความสำคัญ 

๔. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้พอดีกับจำนวนผู้เรียนและภาระงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : หนังสือเรียน, ใบงาน, บัตรคำศัพท์หรือ

สำนวนภาษา, ไฟล์เสียง, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็ปไซต์) 

เวลา : กำหนดเวลาได้เหมาะสมกับเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

You should.... 



 

แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่อง Use reason to solve problems ระดับชั้น  มัธยมศกึษาปท่ีี 3    

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

๑. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด  

    สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชีแ้จง  และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/2 อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตาม 

     หลักการอ่าน 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดง 

        ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้

     เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

 มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/2 ใช้คำขอรอ้ง ให้คำแนะนำ คำชีแ้จง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม 

 มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

     เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรอือ่านอย่างเหมาะสม 

 มาตรฐาน ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เรื่อง/ 

     ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม                 

 มาตรฐาน ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  

     พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบ 

    สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต 2.1 ม.3/1 เลือกใช้ภาษา นำ้เสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม

     มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

    สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 มาตรฐาน ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ              

     การเรียนรูอ้ื่นจากแหล่งเรียนรู ้และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

    สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

 มาตรฐาน ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิ/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในหอ้งเรียน 

     สถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

 มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสบืค้น/คน้คว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 

     จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศกึษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

 

 



 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1) (K) อ่านออกเสียงบทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

2) (P) ระบุประโยคใหค้ำแนะนำที่เหมาะสม 

3) (A) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

1. (ต 1.1 ม.3/1) คำขอร้อง คำแนะนำ  คำชีแ้จง และ

คำอธิบาย ในการประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ป้าย

ประกาศต่างๆ  การใช้อุปกรณ์  

-   Passive Voice ที่ใชใ้นโครงสรา้งประโยคง่ายๆ เช่น  

is/are + past partciple 

-   คำสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ 

after/ because      etc. 

-   ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…  

Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,… Finally,…      

etc. 

2. (ต 1.1 ม.3/2) ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อย

กรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

- การออกเสียงพยัญชนะต้นคำ และพยัญชนะ 

ท้ายคำสระเสียงสัน้ สระเสียงยาว สระประสม 

- การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำและกลุ่มคำ 

- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค 

- การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 

- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 

- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

3. (ต 1.1 ม.3/4)  

2.1 การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่องใจความ

สำคัญ รายละเอียดสนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วทิยุ โทรทัศน์ 

เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 

2.2 คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร 

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรอืไม่ 

1.เศรษฐกิจและอาชีพที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี 

๑.1 ด้านเกษตรกรรม 

1.๒ ด้านอุตสาหกรรม 

1.๓ ด้านการค้าและบริการ 

1.๔ การประกอบอาชีพ 

1.๕ สินค้า OTOP 

2.ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

2.๑ ภาษาและวรรณกรรม 

2.๒ ศิลปกรรมและโบราณคดี 

2.๓ ขนบธรรมเนยีมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา 

2.๔ ดนตร ีและการละเล่นพืน้บ้าน 

2.๕ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ เช่น ภาษาจนี 

3.บุคคลสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี / อำเภอ

บ้านตาขุน 

3.๑ บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จังหวัด 

3.๒ บุคคลสำคัญทางศาสนา 

3.๓ ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น 

3.๔ บุคคลสำคัญที่สร้างช่ือเสียงใหจ้ังหวัด 

4. แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี / อำเภอบ้านตาขุน 

4.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

4.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

4.๓ แหล่งเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

4.4 แหล่งเรียนรูท้างการศึกษา 



- Yes/No Question / Wh-Question / Or-Question etc. 

2.3 ประโยคที่ใชใ้นการแสดงความคิดเห็นการให้

เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น 

I think…/I feel…/I believe…/ I agree/disagree…/  

I don’t believe…/ I have no idea… 

- if clauses 

- so…that/such…that 

- คำสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/ so/ 

before/ after etc. 

- Infinitive pronouns: some, any, someone, anyone, 

everyone, one, ones etc. 

- Tenses: present simple/ present continuous/  

present perfect/ past simple/ future tense etc. 

- Simple sentence/ Compound sentence/ Complex 

sentence 

4. (ต 1.2 ม.3/2) ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  

คำช้ีแจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม 

5. (ต 1.2 ม.3/4) คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค 

และข้อความที่ใช้ในการขอและใหข้้อมูล อธิบาย เปรียบ 

เทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรอือ่าน 

6. (ต 1.3 ม.3/1) การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทาน 

อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตร ีการฟังเพลง การอ่าน

หนังสือ การท่องเที่ยว การศกึษา สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ 

7. (ต 1.3 ม.3/3) การแสดงความคดิเห็นและการให้

เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 

และเหตุการณ์ 

8. (ต 2.1 ม.3/1) การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และ

กิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ 

การชมเชย การใชส้ีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะ

แนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง

4.5 แหล่งเรียนรูศ้าสนา 

5. สภาพปัจจุบัน/ปัญหาในชุมชนและสังคมใน

อำเภอบ้านตาขุน 

6. การสื่อสารหลายภาษา 

6.1 ภาษาถิ่น (ภาษาใต้) 

6.2 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 

6.3 ภาษาและวัฒนธรรม 

** วัฒนธรรมการใช้ภาษา หมายถึงการใชถ้้อยคำให้

เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 



ความรูส้ึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง

อาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

9. (ต 3.1 ม.3/1) การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป 

และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่น 

10. (ต 4.1 ม.3/1) การใช้ภาษาสื่อสารใน

สถานการณ์จรงิ/ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน

หอ้งเรียนสถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

11. (ต 4.2 ม.3/1) การใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สืบค้น/ การค้นคว้าความรู/้ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ 

และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศกึษาต่อและ

ประกอบอาชีพ 

 

4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด: การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา ที่ใช้ ในการขอหรือพูดให้

คำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นจากการรับฟังปัญหาของผู้อื่น รู้จักใช้เหตุผลในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการพูดและเขียน

สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว รวมถึงเป็นพื้นฐานในการ

ค้นคว้าหาข้อมูล ตลอดจนมคีวามเข้าใจในมารยาทและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา 

 

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรยีนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 

2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  

4) ความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ  

5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  

2) ซื่อสัตย์สุจรติ 

3) มีวนิัย 

4) ใฝ่เรียนรู้ 

5) อยู่อย่างพอเพียง 

6) มุ่งม่ันในการทำงาน 

7) รักความเป็นไทย 

8) มีจิตสาธารณะ 

 

6.กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงท่ี 1 

ขั้นที่ 1  (ขั้นนำ)  Warm up  

• ครูใหน้ักเรียนพูดเกี่ยวกับอาหาร และให้อภปิรายเกี่ยวกับอาหารที่ชอบและอาหารที่ไม่ชอบ รวมทั้ง

อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 



• ครูใหน้ักเรียนดูภาพในหนังสือเรยีน หน้า 82 และครูถามคำถามดังนี้ 

✓ What do you think that the conversation is about? 

 

ขั้นที่ 2  (ขั้นนำเสนอ)  Presentation 

• ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรูน้ีน้ักเรียนจะได้ฟังและอ่านบทสนทนา จับใจความสำคัญ

และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 

 

ขั้นที่  3  (ขั้นฝึก)  Practice 

• ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 2 Track 31 ในหนังสอืเรียน หนา้ 82 นักเรียนฟังโดยไม่เปิดหนังสอื

เรียน และครูถามนักเรียนว่าบทสนทนานีเ้กี่ยวกับอะไร  

• ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 2 Track 31 อีกครั้ง ให้นักเรียนฟังและอ่านตามในใจ 

• ครูใหน้ักเรียนตรวจสอบคำศัพท์ยากหรือสำนวนที่พบในบทสนทนาและครูอธิบายเพิ่มเติมให้กับ

นักเรียน 

✓ lose weight = get thinner or less fat ลดน้ำหนัก, ลดความอ้วน 

✓ I’m just kidding = I am not serious; I’m joking. ฉันล้อเล่น 

✓ overweight = being too fat น้ำหนักเกิน 

✓ I can’t live without… = I absolutely need to have… ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี ... 

✓ It’s up to… = It’s a person’s job / responsibility to do something ขึน้อยู่กับ ... 

✓ Chocoholic = a made-up word like shopaholic to describe someone who loves to eat a 

lot of chocolate คนที่ชอบกินช็อคโกแลตมาก ๆ 

• ครูใหน้ักเรียนดูคำถามในกิจกรรม About the Conversation นักเรียนจับคู่ช่วยกันตอบคำถาม และ

ทบทวนคำตอบกับเพื่อนในชัน้เรียน 

 

ขั้นที่ 4  (ขั้นนำไปใช้)  Production 

• ครูบอกว่านักเรียนจะได้ฟังและอ่านบทสนทนาระหว่างบุคคล พูดเล่าปัญหาและพูดใหค้ำแนะนำซึ่ง

กันและกัน 

• ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 2 Track 31 ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง ครูหยุดซีดเีมื่อจบคำพูดของแต่ละ

บุคคล และให้นักเรียนพูดตาม 

• ครูใหน้ักเรียนอาสาออกมาอ่านบทสนทนาหน้าชัน้เรียน 2 คน ครูแนะนำให้นักเรียนใช้ภาษาท่าทาง

และเสียงสูง-ต่ำ เพื่อทำให้การสนทนาเปรียบเสมอืนสถานการณ์จรงิ 

• ครูใหน้ักเรียนจับคู่ฝกึอ่านบทสนทนา ครูเดินดูขณะนักเรียนฝึกอ่านและสังเกตการอ่านออกเสียง

ของนักเรียน หากมีข้อผดิพลาดครูคอยแก้ไขใหน้ักเรียน 

• ครูใหแ้ต่ละคู่ออกมานำเสนอการอ่านบทสนทนาหน้าช้ันเรียน  

 



 

ขั้นที่ 5  (ขั้นสรุป)  Wrap up           

• ครูประเมินผลการฟังและอ่านบทสนทนาจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้องโดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 

และประเมินการอ่านออกเสียงบทสนทนาของนักเรียนแต่ละคู่โดยใช้แบบประเมินการอ่านออกเสียง 

และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

ชั่วโมงท่ี 2 

ขั้นที่ 1  (ขั้นนำ)  Warm up  

• ครูนำนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียน โดยเฉพาะปัญหาของวัยรุ่นหรอืปัญหาสุขภาพ 

และวิธีแก้ไขปัญหา 

 

ขั้นที่ 2  (ขั้นนำเสนอ)  Presentation 

• ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรูน้ีน้ักเรียนจะได้ฟังปัญหาของบุคคลต่าง ๆ และนักเรียนควร

เลือกประโยคใหค้ำแนะนำที่ดีที่สุด 

 

ขั้นที่  3  ( ขั้นฝึก)  Practice 

• ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 2 Track 32 ให้นักเรียนฟังรายละเอียดทั่วไป 

• ครูใหน้ักเรียนเปิดหนังสอืเรียน หนา้ 82 กิจกรรม Listening ให้นักเรียนอ่านประโยค a และ b ใน

ข้อ 1-6 ครูอธิบายคำศัพท์หากนักเรียนไม่ทราบความหมาย  

• ครูปิดซีดีบันทึกเสียง CD 2 Track 32 ครัง้ที่ 2 และให้นักเรียนเลือกคำแนะนำที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ 

• ครูเปิดซีดีบันทึกเสียง CD 2 Track 32 ครั้งที่ 3 เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตนเอง 

 

ขั้นที่ 4  (ขั้นนำไปใช้)  Production 

• ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนเฉลยคำตอบของตนเองในชัน้เรียน 

และให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง (ดูเฉลยท้ายเล่ม)  

 

ขั้นที่ 5  (ขั้นสรุป)  Wrap up           

• ครูประเมินผลการฟังจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้องที่ได้จากการทำกิจกรรม Listening ในหนังสอื

เรียน หน้า 82 โดยใช้เกณฑ์ผ่านรอ้ยละ 70 

 

 

 

 

 



 

7. การวัดและประเมินผล 

ลำดับที่ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ระบุประโยคใหค้ำแนะนำ 

ที่เหมาะสม 

ประเมินผลการฟังจาก

จำนวนคำตอบที่ถูกต้อง 

เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 

2 อ่านออกเสียงบทสนทนาได้

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

แบบประเมินการอ่านออก

เสียง 

เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรยีน New World 3 หน้า 82 

2. หนังสือแบบฝกึหัด New World 3 หน้า 54 

3. ซีดบีันทึกเสียง 

4. เครื่องเล่นซีดี 

5. สื่ออเิล็กทรอนิกส์: en.wikipedia.org/wiki/Hamburger_steak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ 3 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่อง Use reason to solve problems ระดับชั้น  มัธยมศกึษาปท่ีี 3    

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงก่อนเรยีน 

Q1 ขั้นตอนการขอหรือใหค้ำแนะนำมีอะไรบ้าง (ความรู้, ภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี) 

Q2 นักเรียนรูจ้ักวิธีการพูดใหค้ำแนะนำ อะไรบ้าง (ความรู)้ 

Q3 วิธีการพูดใหค้ำแนะนำแต่ล่ะวิธีต่างกันอย่างไร (ความรู)้ 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงระหว่างเรียน 

Q1 นักเรียนมคีวามรู้เกี่ยวกับการใช ้Why don’t และ should เพื่อให้คำแนะนำหรอืไม่ อย่างไร (ความรู)้ 

Q2 นักเรียนคิดว่าการใช ้Why don’t และ should มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง (ความมเีหตุผล) 

Q3 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ้Why don’t และ should ได้จากที่ใดบ้าง และมี

แนวทางในการสบืค้นอย่างไร (ความรู้และความมเีหตุผล) 

Q4 ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา บุคคลใดที่นักเรียนควรปรึกษาหรอืขอคำแนะนำ ทำไม (ความมีเหตุผล) 

Q5 นักเรียนคิดว่าควรให้ขอ้มูลบ้างในการขอคำแนะนำจากผู้อื่น (ความมีเหตุผล) 

Q6 เมื่อนักเรียนรับทราบปัญหาของผูอ้ื่น นักเรียนมีวธิีการในการวิเคราะห์สถานการณ์และให้คำแนะนำ

อย่างไรจงึจะเหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลนั้น (ความพอประมาณ) 

Q7 นักเรียนใชห้ลักการ ขอ้มูลหรอืวิธีคิดวิเคราะห์ใดในการพิจารณาให้คำแนะนำผู้อื่น (ความมเีหตุผล) 

Q8 ในกรณีที่ผู้อื่นไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวหรอืปัญหาให้นักเรียนฟัง แต่นักเรียนสังเกตเห็นความผดิปกติ

บางอย่าง นักเรียนมวีิธีการอย่างไรในการซักถามและใหค้ำแนะนำ (ความมเีหตุผล) 

Q9 หากนักเรียนไม่สามารถให้คำแนะนำแก่บุคคลที่รอ้งขอได้ นักเรียนจะทำอย่างไร (ความมเีหตุผลและ

ความพอประมาณ) 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงหลังเรียน 

Q1 ในการให้คำแนะนำนั้น นักเรียนตอ้งมีคุณธรรมด้านใดบ้าง (คุณธรรม) 

Q2 การให้คำแนะนำในแต่ละสถานการ์นัน้มีปัจจัยด้านใดบ้างที่นักเรียนตอ้งนำมาวิเคราะห์ (เงื่อนไขความรู้

และเงื่อนไขคุณธรรม) 

Q3 ก่อนที่นักเรียนจะขอคำแนะนำจากผู้อื่น นักเรียนควรมกีารเตรียมตัวอย่างไรบ้าง (ภูมคิุ้มกันในตัวที่ด)ี 

Q4 นักเรียนคิดว่าคำแนะนำที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร (คุณธรรม) 

Q5 นักเรียนจะนำความรูเ้รื่องการใหค้ำแนะนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง (มิติวัตถุ) 

Q6 นักเรียนได้ลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกับเพื่อนบ้าง (มิติสังคม) 

Q7 การทำกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้มีปัญหาอย่างไรบ้าง และนักเรียนแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร (ภูมคิุ้มกัน

ในตัวที่ด)ี 

 



 

แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจ้ดัการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่อง Use reason to solve problems ระดับชั้น  มัธยมศกึษาปท่ีี 3    

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

ความรูท้ี่ครูต้องมีก่อนสอน 

1. หลักสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัดสาระแกนกลางตาม

หลักสูตร ป ี2551 

2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบงาน และการ

เขียนแผนการสอน 

3. มคีวามรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

และสื่ออุปกรณ์เทคโนโลย ี

4. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจนถูกต้อง 

5. ความรู้เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อนำมา

เชื่อมโยงในบทเรียน 

คุณธรรมของครใูนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้

1. ความเมตตา กรุณาปรารถนาดีต่อศษิย์ 

2. มคีวามยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนผลงาน 

3. ปฏบัิตตินเป็นแบบอย่างที่ดี 

4. คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำศษิย์ดว้ยความเป็น

กัลยาณมติร 

ประเด็น มเีหตุผล พอประมาณ มภีูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี

เนื้อหา 

 

วเิคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ออกแบบเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับบริบท

ชุมชน ระยะเวลา และช่วงวัยของผู้เรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง

เข้าใจ ตามลำดับจากง่ายไป

ยาก ตรงตามวัตถุประสงค์ 

มาตรฐาน และตัวช้ีวัดท่ี

กำหนดไวใ้นหลักสูตร 

ศกึษาหลักสูตรมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด จัดเรียงลำดับเนื้อหา

จากง่ายไปยาก เรียงเนื้อหา

จากใกล้ตัวไปไกลตัว 

เวลา 

 

ศกึษาโครงสร้างเวลาในหลกัสูตร 

กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม 

เนื้อหา และช่วงวัยของผู้เรียน 

กำหนดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้

ปฏบัิตกิิจกรรมได้เต็มตาม

ศักยภาพผู้เรียน เกิดการ

เรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ

บรรลุวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใชเ้วลาในการ

ทำงานอย่างเหมาะสม 

กำหนดขั้นตอนการปฏบัิติ

กิจกรรมให้ชัดเจนตามเวลา

ท่ีมี และเผื่อเวลาไวร้องรับ

เหตุการณ์ท่ีอาจ

เปลี่ยนแปลงขณะทำ

กิจกรรม 

การจัด

กจิกรรม 

 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับเนื้อหา 

กิจกรรม และจำนวนนักเรียน 

- กำหนดกจิกรรม ภาระงาน การสำรวจ 

สบืค้น และนำเสนอโดยการอภิปราย เขยีน

สรุปในรูปของแผนผังความคิด ให้เหมาะสม

กับเนื้อหาในเวลาท่ีกำหนด 

- ตอ้งการใหผู้้เรียนมทัีกษะ

ทางสังคมช่วยเหลอืซึ่งกันและ

กัน เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

- เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร 

การคิดแกปั้ญหา คิดวิเคราะห์ 

และการทำงานร่วมกัน 

- ครูช้ีแจงขั้นตอนการทำ

กิจกรรม และการสำรวจ

ข้อมูลให้ชัดเจน พรอ้มท้ังให้

คำแนะนำและให้คำปรึกษา

อย่างใกล้ชิด 

- ผู้สอนมคีวามรอบรู้ใน

เร่ืองท่ีสอน และมีเทคนิค

การสอนท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

 



 

สื่อ/อุปกรณ ์

 

- การเลอืกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ ์ในการ

เรียนการสอน เหมาะสมกับเนื้อหา 

กิจกรรม วัยของผู้เรียน และจำนวนท่ี

เพยีงพอ  

- กำหนดชิน้งานและภาระงานให้เหมาะสม

กับเนื้อหาและช่วงวัยของผู้เรียน 

- ผู้เรียนใชส้ื่ออุปกรณ์อย่าง

ประหยัด คุ้มค่า และมี

ประสิทธิภาพ 

- ใชส้ื่อในการกระตุ้นความ

สนใจของนักเรียน 

- ใชส้ื่อเพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ 

ความเข้าใจปฏบัิตกิิจกรรมได้

บรรลุวัตถุประสงค์ 

- ให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะการคดิ

วเิคราะห์และการแก้ปัญหาได้  

- ศกึษาลักษณะของผู้เรียน

ก่อน จะช่วยใหค้รูเตรียมสื่อ/

อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับ

นักเรียน 

- จัดวางสื่อตามกำหนด

ขั้นตอนก่อนและหลังการใช้

ให้สัมพันธ์กับการจัด

กิจกรรมเพื่อความสะดวกใน

การหยิบใช้ 

- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้

เพยีงพอกับจำนวนผู้เรียน มี

สำรองไวใ้นกรณีท่ีสื่อชำรุด 

ให้การไมไ่ด้ ตรวจสอบ 

แหลง่เรียนรู ้

 

- การเลอืกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการ

สอน เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม เวลาใน

การทำกิจกรรมและช่วงวัยของผู้เรียน 

- เลอืกใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีในท้องถิ่น 

- เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง

เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 

- เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์และจาก

สภาพจริง 

- นักเรียนได้ฝึกหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากอินเทอร์เน็ต 

- เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ

ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น 

- สำรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่

ในชุมชน เพื่อจัดเตรียม

ความพร้อม เพ่ือสามารถให้

คำแนะนำแกผู่้อ่ืน 

- ก่อนให้นักเรียนได้เรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ครูได้

ซักถามทำความเข้าใจการใช้

แหล่งเรียนรู้ 

 

ประเมนิผล 

 

- ออกแบบวธีิการวัดประเมินผลให้ตรง

ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

- การประเมินผลเหมาะสมกับธรรมชาติ

วชิา กิจกรรม เนือ้หา เวลา และวัยของ

ผู้เรียน 

- เพื่อวัด/ ประเมินให้ตรงตาม

ตัวช้ีวัด มาตรฐานในหลกัสูตร

แกนกลาง 

- วัดประเมินผลชัดเจน 

ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ

เต็มตามศักยภาพ 

- ศกึษาและสร้างเครื่องมือ

วัดผลให้ตรงตามตัวช้ีวัดและ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 

- วางแผนการวัด/ ประเมิน 

ผลอย่างเป็นขัน้ตอนชัดเจน  

- มเีครื่องมือวัดผลเพียงพอ

กับจำนวนผู้เรียน 

-มคีวามยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรยีนจากกิจกรรมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่อง Use reason to solve problems ระดับชั้น  มัธยมศกึษาปท่ีี 3    

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

5.1 ผู้เรยีนจะได้ฝึกคดิและฝึกปฏิบัตติามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรูท้ี่นักเรียนต้องมกี่อน 

1. คำศัพท์พื้นฐาน, Subject Pronoun, คำกิริยา, Auxiliary 

Verb: should 
2. มพีื้นฐานความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. การจัดทำแผนผังสรุปผลการสบืค้นขอ้มูล 

4. รู้ขัน้ตอนและวิธีการทำใบงาน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรูส้ำเร็จ 

1.  มคีวามรับผิดชอบ 

2.  มคีวามสามคัคีในกลุ่ม 

3.  ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ 

มเีหตุผล พอประมาณ มภีูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี

1. ผู้เรียนจัดแบ่งหนา้ที่การทำงานใน

กลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถ 

ตามศักยภาพของแต่ละคน 

2. ใชเ้วลาในการศึกษาและปฏิบัตงิาน

ได้เหมาะสมกับเวลาท่ีกำหนด 

3. ใชว้ัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

4. เข้าร่วมกิจกรรมได้เหมาะสมตาม

ความรู้ของแต่ละคน 

5. ใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน 

1. ผู้เรียนมคีวามรับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ี

ได้รับมอบหมาย มวีนิัยในการรักษา

เวลา 

2. คิดวเิคราะห์ในประเด็นท่ีศึกษาได้

อย่างมีเหตผุล 

3. นำความรูท่ี้ได้ไปประยุกต์ใชใ้น

ชวีติประจำวัน 

4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับ

ความคิดท่ีแตกต่างอย่างมีเหตผุล 

1. มีการวางแผนการทำงานอย่าง

รอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา 

2. เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มปฏบัิติ

ตามขัน้ตอนของการเรียนรู้ตาม

กระบวนการทำงานกลุ่ม 

3. มคีวามมุ่งมั่นและรับผิดชอบ  

ในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

4. ระมัดระวังรอบคอบในการใชว้ัสดุ

อุปกรณ ์

 

5.2 ผู้เรยีนจะได้เรยีนรู้การใช้ชีวติที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

                 ด้าน  

องค์ประกอบ 

สมดลุและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ K - มคีวามรู้ เร่ืองการใช้

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

เรียนรู้และนำเสนอ

ผลงานอย่างคุ้มค่า 

- มคีวามรู้เร่ืองการจัด

ป้ายนิเทศแสดงผลงาน

ของกลุ่ม 

-รู้กระบวนการทำงาน

กลุ่มและการนำเสนอ 

- มคีวามรู้เร่ืองกฎกติกา

และมีวินัยในกลุ่ม 

- ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างมีความสุข 

- หลักการ เป้าหมาย 

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

- นักเรียนรักษาความ

สะอาดข้องห้องเรียน 

- มคีวามรอบรู้ในการ

ใชแ้หล่งเรียนรู้ 

- รู้สาเหตุและปัญหาท่ี

เกิดขึ้นจรงิ 

- มคีวามรู้เร่ือง

วัฒนธรรมประเพณี 

วถิีชีวิต ท่ีส่งผลต่อ

หลักคิดและแนวคดิ

ของผู้อ่ืน 

 

 



 

 

ทักษะ P - ใชว้ัสดุอุปกรณ์อย่าง

ระมัดระวัง คุ้มค่า และ

ประหยัด 

- การเลอืกใช้วัสดุให้

เหมาะสมกับการออก

ทำกิจกรรมการเรียนรู้ 

- มทัีกษะในการทำงาน

เป็นทีม ทักษะในการ

ค้นหาข้อมูล และทักษะ

ในการนำวัสดุเหลอืใช้

มาใชป้ระโยชน์ 

- เกิดทักษะในการ

ทำงานกลุ่มทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข 

- ทักษะการเป็นผู้นำ

และผู้ตามท่ีด ี 

- การมปีฏสิัมพันธ์

ระหว่างเพ่ือนกับเพื่อน 

ครูกับศษิย์ 

- ทักษะการคิด

แก้ปัญหาโดยนำหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาปรับใชใ้น

ชวีติ 

- ใชว้ัสดุ อุปกรณ์

อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

- ใชภ้าษาอังกฤษใน

การสื่อสารได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

- ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน 

- มคีวามเป็นมติรกับ

ผู้อ่ืน 

- ปฏบัิตติน ร้องขอ

และให้คำแนะนำแก่

ผู้อ่ืนโดยสอดคลอ้ง

ตามขนมธรรมเนยีม

ประเพณีไทยได้อย่าง

เหมาะสม 

ค่านิยม A - เห็นคุณค่า

ความสำคัญของวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ 

- เห็นคุณค่าและ

ความสำคัญของความ

สามัคคี มีน้ำใจ ความ

เสียสละ มจีิตอาสาและ

กระบวนการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข 

- เห็นคุณค่าของวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช ้

- เห็นคุณค่าและ

ตระหนักถึงการให้

คำแนะนำที่ดีแกผู่้อ่ืน

โดยสอดคล้องตาม

ขนมธรรมเนยีม

ประเพณีไทย 

สมรรถนะ C - ความสามารถในการ

คิด 

- ความสามารถในการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

- ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

- ความสามารถในการ

ใชทั้กษะชีวิต 

- ความสามารถใน

การคิด 

- ความสามารถใน

การแก้ปัญหา 

ความสามารถในการ

ใชทั้กษะชีวิต 

นำไปสูค่วามย่ังยนื 

หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   

ข้อท่ี 3 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก มองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมอืแกปั้ญหานั้น ควรมองในสิ่งท่ีคนมักจะมองข้าม 

แลว้เร่ิมแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสยีก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเร่ือยๆ ทลีะจุด 

พระบรมราโชบายด้านการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10  

ข้อท่ี 2 มพีื้นฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มคีุณธรรม 

5) รู้จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด – ชอบ / ชั่ว – ด ี

6) ปฏบัิตแิต่สิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดงีาม 

7) ปฏเิสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีช่ัว 

8) ช่วยกันสร้างคนดใีห้แก่บ้านเมอืง 

SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันท่ี

มปีระสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 



 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลการสอน 

                        0 

                        0 
                        0 

ปัญหา/อุปสรรค 

                        0 
                        0 

                        0 

ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
                        0 

                        0 

                        0 
 
                                                           ลงช่ือ              0       

                                                                               (นางสาวฐิตารยี์  อนทจันทร์)    

                                                        วันท่ี   เดอืน   พ.ศ            0 

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรอืผู้ได้รับมอบหมาย 

                        0 

                        0 
 

ลงช่ือ               0       

(นางสุภาพร พัฒนรักษา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

                        0 

                        0 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

(นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
                        0 

                        0 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

(นางกัญจนา สมชาติ) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 



 

                        0 
                        0 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

(นายบุญเลิศ  ทองชล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่อง      You should....  ระดับชัน้  มัธยมศกึษาปีท่ี 3 0  

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป้าหมายการเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด ต 1.1 ม.3/1, ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.

3/4, ต 1.2 ม.3/2, ต 1.2 ม.3/4, ต 1.3 ม.3/1,                     

ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 ม.3/1, ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1, 

ต 4.2 ม.3/1 

สาระสำคัญ หน่วยการเรียนรู้น้ีมจีุดมุ่งหมายให้นักเรียนฟัง

ปัญหาของผู้อื่น สามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น และ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน รวมท้ังหน้าท่ีภาษา 

โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ท่ีเป็นพืน้ฐานของกิจกรรม

การฟัง พูด อ่าน และเขยีนในหน่วยการเรียนรู้น้ี 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ 

๑. (K) รู้และเขา้ใจหลักการเขียนประโยคต่างๆ 

๒. (P) เขียนประโยคให้คำแนะนำเกีย่วกับเหตุการณ์ใน

ชวีติประจำวัน 

๓. (A) มคีวามมุ่งมั่น ตั้งใจและรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สาระการเรียนรู้ คำศัพท์, สำนวนภาษา, หนา้ที่ภาษา To ask 

for and give advice, โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ Auxiliary 

Verb: should, กิจกรรม Conversation 

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคดิ 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการใชทั้กษะชวีติ  

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์ 

1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์สุจรติ 

3. มวีนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพยีง 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มจีิตสาธารณะ  

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

• ภาระงาน/ช้ินงาน :  

1. เขียนให้คำแนะนำเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตาม

หลักการเขียนได้ถูกตอ้ง 

• การวัดและประเมินผล : 

ประเด็น วธิีการ เครื่องมอื 
เกณฑ์

ประเมนิ 

ด้าน K 
รู้และเข้าใจหลกัการเขียน

ประโยคต่างๆ 

แบบประเมินการ

เขียน 

เกณฑ์ผ่าน

ระดับพอใช้ 

ด้าน P 

เขียนประโยคให้คำแนะ 

นำเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน

ชีวติประจำวัน 

แบบประเมินการ

เขียน 

เกณฑ์ผ่าน

ระดับพอใช้ 

ด้าน A 

มีความมุง่มั่น ตัง้ใจและ

รับผดิชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

แบบสงัเกต

พฤติกรรม

รายบุคคล 

ผ่านเกณฑ์

ระดับปาน

กลาง 

 

3. กจิกรรมการเรียนรู ้

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 

๑. ตรวจสอบความรู้เดิมและเสริมสร้างความรู้ใหม ่

๒. ครูอธิบายหลักไวยกรณ์และเสริมความรู้ดา้นคำศัพท์ 

๓. นักเรียนฝึกอ่านและจับใจความสำคัญ 

๔. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้พอดีกับจำนวนผู้เรียนและภาระงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : หนังสือเรียน, ใบงาน, บัตรคำศัพท์หรือ

สำนวนภาษา, ไฟล์เสียง, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็ปไซต์) 

เวลา : กำหนดเวลาได้เหมาะสมกับเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

You should.... 



 

แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่อง      You should....  ระดับชัน้  มัธยมศกึษาปีท่ี 3    

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

    สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชีแ้จง  และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/2 อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตาม 

     หลักการอ่าน 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดง 

        ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้

     เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

 มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/2 ใช้คำขอรอ้ง ให้คำแนะนำ คำชีแ้จง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม 

 มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

     เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรอือ่านอย่างเหมาะสม 

 มาตรฐาน ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เรื่อง/ 

     ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม                 

 มาตรฐาน ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  

     พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบ 

    สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต 2.1 ม.3/1 เลือกใช้ภาษา นำ้เสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม

     มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

    สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 มาตรฐาน ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ              

     การเรียนรูอ้ื่นจากแหล่งเรียนรู ้และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

    สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

 มาตรฐาน ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิ/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในหอ้งเรียน 

     สถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

 มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสบืค้น/คน้คว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 

     จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศกึษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

 

 



 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1) (K) รู้และเข้าใจหลักการเขียนประโยคต่างๆ 

2) (P) เขียนประโยคใหค้ำแนะนำเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชวีิตประจำวัน 

3) (A) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

1. (ต 1.1 ม.3/1) คำขอร้อง คำแนะนำ  คำชีแ้จง และ

คำอธิบาย ในการประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ป้าย

ประกาศต่างๆ  การใช้อุปกรณ์  

-   Passive Voice ที่ใชใ้นโครงสรา้งประโยคง่ายๆ เช่น  

is/are + past partciple 

-   คำสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ 

after/ because      etc. 

-   ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…  

Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,… Finally,…      

etc. 

2. (ต 1.1 ม.3/2) ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อย

กรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

- การออกเสียงพยัญชนะต้นคำ และพยัญชนะ 

ท้ายคำสระเสียงสัน้ สระเสียงยาว สระประสม 

- การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำและกลุ่มคำ 

- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค 

- การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 

- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 

- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

3. (ต 1.1 ม.3/4)  

2.1 การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่องใจความ

สำคัญ รายละเอียดสนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วทิยุ โทรทัศน์ 

เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 

2.2 คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร 

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรอืไม่ 

- Yes/No Question / Wh-Question / Or-Question etc. 

1.เศรษฐกิจและอาชีพที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี 

๑.1 ด้านเกษตรกรรม 

1.๒ ด้านอุตสาหกรรม 

1.๓ ด้านการค้าและบริการ 

1.๔ การประกอบอาชีพ 

1.๕ สินค้า OTOP 

2.ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

2.๑ ภาษาและวรรณกรรม 

2.๒ ศิลปกรรมและโบราณคดี 

2.๓ ขนบธรรมเนยีมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา 

2.๔ ดนตร ีและการละเล่นพื้นบ้าน 

2.๕ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ เช่น ภาษาจนี 

3.บุคคลสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี / อำเภอ

บ้านตาขุน 

3.๑ บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จังหวัด 

3.๒ บุคคลสำคัญทางศาสนา 

3.๓ ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น 

3.๔ บุคคลสำคัญที่สร้างช่ือเสียงใหจ้ังหวัด 

4. แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี / อำเภอบ้านตาขุน 

4.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

4.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

4.๓ แหล่งเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

4.4 แหล่งเรียนรูท้างการศึกษา 

4.5 แหล่งเรียนรูศ้าสนา 



2.3 ประโยคที่ใชใ้นการแสดงความคิดเห็นการให้

เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น 

I think…/I feel…/I believe…/ I agree/disagree…/  

I don’t believe…/ I have no idea… 

- if clauses 

- so…that/such…that 

- คำสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/ so/ 

before/ after etc. 

- Infinitive pronouns: some, any, someone, anyone, 

everyone, one, ones etc. 

- Tenses: present simple/ present continuous/  

present perfect/ past simple/ future tense etc. 

- Simple sentence/ Compound sentence/ Complex 

sentence 

4. (ต 1.2 ม.3/2) ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  

คำช้ีแจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม 

5. (ต 1.2 ม.3/4) คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค 

และข้อความที่ใช้ในการขอและใหข้้อมูล อธิบาย เปรียบ 

เทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

6. (ต 1.3 ม.3/1) การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทาน 

อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตร ีการฟังเพลง การอ่าน

หนังสือ การท่องเที่ยว การศกึษา สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ 

7. (ต 1.3 ม.3/3) การแสดงความคิดเห็นและการให้

เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 

และเหตุการณ์ 

8. (ต 2.1 ม.3/1) การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และ

กิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ 

การชมเชย การใชส้ีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะ

แนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง

ความรูส้ึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง

อาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

5. สภาพปัจจุบัน/ปัญหาในชุมชนและสังคมใน

อำเภอบ้านตาขุน 

6. การสื่อสารหลายภาษา 

6.1 ภาษาถิ่น (ภาษาใต้) 

6.2 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 

6.3 ภาษาและวัฒนธรรม 

** วัฒนธรรมการใช้ภาษา หมายถึงการใชถ้้อยคำให้

เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 



9. (ต 3.1 ม.3/1) การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป 

และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่น 

10. (ต 4.1 ม.3/1) การใช้ภาษาสื่อสารใน

สถานการณ์จรงิ/ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน

หอ้งเรียนสถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

11. (ต 4.2 ม.3/1) การใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สืบค้น/ การค้นคว้าความรู/้ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ 

และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศกึษาต่อและ

ประกอบอาชีพ 

 

4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด: การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา ที่ใช้ในการขอหรือพูดให้

คำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นจากการรับฟังปัญหาของผู้อื่น รู้จักใช้เหตุผลในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการพูดและเขียน

สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว รวมถึงเป็นพื้นฐานในการ

ค้นคว้าหาข้อมูล ตลอดจนมคีวามเข้าใจในมารยาทและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา 

 

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรยีนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 

2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  

4) ความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ  

5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  

2) ซื่อสัตย์สุจรติ 

3) มีวนิัย 

4) ใฝ่เรียนรู้ 

5) อยู่อย่างพอเพียง 

6) มุ่งม่ันในการทำงาน 

7) รักความเป็นไทย 

8) มีจิตสาธารณะ 

 

6.กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงท่ี 1 

ขั้นที่ 1  (ขั้นนำ)  Warm up  

• ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการใช้ should และ shouldn’t ในกรอบ Grammar ในหนังสอืเรียน หนา้ 

83 ซึ่งนักเรียนได้เรียนรูแ้ละฝกึใช้มาบ้างแล้วในกิจกรรม New Language ในหนังสือเรียน หน้า 

80-81  

 



 

• ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า should และ shouldn’t เป็น Modal Auxiliary Verb หรอืคำกริยาช่วย 

เช่นเดียวกับ can และใชไ้ด้กับประธานทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรอืพหูพจน์ และต้องตามด้วย

กริยาแท้ช่องที่ 1 (Infinitive form without to) 

ขั้นที่ 2  (ขั้นนำเสนอ)  Presentation 

• ครูบอกนักเรียนว่าในหน่วยการเรียนรูน้ีน้ักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดและเขยีนเพื่อขอและให้

คำแนะนำ  

 

ขั้นที่  3  (ขั้นฝึก)  Practice 

• เรียนรู้การใช้ should และ shouldn’t ในการพูดขอและใหค้ำแนะนำ 

• ครูใหน้ักเรียนศกึษาตัวอย่างบทสนทนาในกรอบ Grammar ซึ่งเป็นการขอและให้คำแนะนำ ซึ่งบาง

ประโยคต้องการคำตอบ Yes หรอื No เช่น 

✓ A: Should we take an umbrella? 

B: Yes, we should. / No, we shouldn’t. 

ส่วนบางประโยคต้องการคำตอบที่เป็นข้อมูล เช่น  

✓ A: What should I do to lose weight?  

B: You shouldn’t eat junk food. 

• ครูใหน้ักเรียนทำกิจกรรม Grammar A ในหนังสอืเรียน หนา้ 83 โดยใหอ้่านประโยคที่อยู่คอลัมน์

ซ้ายมือ แล้วหาคำแนะนำที่เหมาะสมในคอลัมน์ขวามอืมาจับคู่กัน ครูและนักเรียนทั้งช้ันช่วยกันทำ

ข้อที่ 1 เป็นตัวอย่าง  

• ครูใหน้ักเรียนแต่ละคนทำข้อที่เหลอื 

• ครูตรวจคำตอบ โดยสุ่มเรียกนักเรียนทีละ 2 คน ให้นักเรียนคนหนึ่งอ่านปัญหาในคอลัมน์ซ้ายมอื 

และนักเรียนอีกคนหนึ่งอ่านคำแนะนำในคอลัมน์ขวามอื (ดูเฉลยท้ายเล่ม) 

• ครูเลือกอ่านปัญหาในคอลัมน์ซ้ายมอื แล้วให้นักเรียนใหค้ำแนะนำนอกเหนอืจากที่มีในแบบฝกึหัด 

เช่น 

✓ T:  Kristy wants to lose weight. She should join a gym. What else should she do? 

✓ S: She should eat less candy. / She should do housework every day.  

• ครูใหน้ักเรียนทำกิจกรรม Grammar B ในหนังสอืเรียน หนา้ 83 โดยครูซักถามนักเรียนถึงปัญหาที่

นักเดินทางมักจะประสบ และใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็นหรอืเล่าประสบการณ์ เช่น  

✓ They lose their things such as money, camera, etc. 

✓ They sometimes leave their things at home.  

✓ They take too many suitcases. 

 

 



 

• ครูใหน้ักเรียนอ่านหัวข้อ Traveler Safety Tips ในกิจกรรม Grammar B ครูอาจอธิบายความหมาย

คำศัพท์ยากเช่น tip และ baggage และช่วยนักเรียนทำข้อที่ 1 เป็นตัวอย่าง ให้นักเรียนแต่ละคนทำ

ข้อที่เหลอื แล้วเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ ก่อนตรวจคำตอบกับครู 

• ครูตรวจคำตอบ โดยสุ่มนักเรียนบางคนออกมาเขียนประโยคคำตอบบนกระดาน    

• ครูใหน้ักเรียนทำกิจกรรม Grammar C ในหนังสอืเรียน หนา้ 84 โดยใหน้ักเรียนดูภาพ 2-3 นาที 

แล้วครูซักถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับภาพ โดยใช้คำถาม ดังนี้ 

➢ ภาพที่ 1  

✓ T: Is it dangerous for the children to skateboard on the road? 

✓ T: Is it dangerous for the children to skateboard without a helmet? 

✓ T: Can you give them some advice? 

✓ S: They shouldn’t skateboard on the road. 

• ครูใหน้ักเรียนพิจารณาคำแนะนำในแต่ละข้อว่าสิ่งนัน้ ๆ ควรทำหรอืไม่ควรทำ 

• นักเรียนเปรียบเทียบคำตอบและอภปิรายข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันกับเพื่อนข้าง ๆ 

• ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน พูดให้คำแนะนำในแต่ละสถานการณ์ เช่น  

➢ ภาพที่ 2 

✓ S1: The girl should drop litter in a wastepaper basket. 

✓ S2: The girl shouldn’t throw litter away on the street. 

✓ S3: The girl should take her litter with her. 

 

ขั้นที่ 4  (ขั้นนำไปใช้)  Production 

• ครูใหน้ักเรียนทำกิจกรรม Grammar D ในหนังสอืเรียน หนา้ 84 โดยใหน้ักเรียนทั้งช้ันอ่านปัญหา

ข้อที่ 1 แล้วสุ่มให้นักเรียนบางคนให้คำแนะนำ เช่น 

✓ S1: You should tell the teacher. 

✓ S2: You should do it again. 

• ครูใหน้ักเรียนอ่านปัญหาข้อที่ 2-6 ด้วยตัวเอง แล้วทำความเข้าใจปัญหา ครูอาจอธิบาย

ความหมายของคำศัพท์ยาก เช่น snore = make a loud noise when you are asleep and you take 

a breath (กรน) และใหน้ักเรียนฝึกเขียนการพูดใหค้ำแนะนำเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวติประจำวัน

ด้วยตนเอง 

  

ขั้นที่ 5  (ขั้นสรุป)  Wrap up           

• นักเรียนจับคู่เปรียบเทียบคำแนะนำของตนเองกับเพื่อน และอภปิรายหากมีคำแนะนำที่แตกต่าง

จากของตนเอง       

 



 

• ครูประเมินการเขียนประโยคขอและให้คำแนะนำโดยใช้เกณฑ์การประเมินการเขียน และใช้เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ 

 

ชั่วโมงท่ี 2 

ขั้นที่ 1  (ขั้นนำ)  Warm up  

• ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรูน้ีน้ักเรียนจะต้องพูดใหค้ำแนะนำเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง

ในโรงเรยีนของตนเองที่อยากใหเ้กิดขึ้น 

 

ขั้นที่ 2  (ขั้นนำเสนอ)  Presentation 

• ครูใหน้ักเรียนทำกิจกรรม Speaking ในหนังสือเรียน หน้า 84 โดยให้นักเรียนทุกคนอ่านคำสั่ง

พร้อม ๆ กัน เพื่อทำความเข้าใจคำสั่งที่ให้นักเรียนอภิปรายกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง

ในโรงเรยีนของตนเองที่อยากใหเ้กิดขึ้น 

 

ขั้นที่  3  (ขั้นฝึก)  Practice 

• ให้นักเรียนจับคู่ ผลัดกันถาม-ตอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนอยากใหม้ีการ

เปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เช่น กฎระเบียบ การแต่งกาย วิชาเรียน เป็นต้น โดยพูดในรูปแบบของการ

พูดขอและใหค้ำแนะนำ 

• ครูใหแ้ต่ละคู่นำเสนอความคิดของคู่ตัวเองในช้ันเรยีน ครูเขียนคำแนะนำบนกระดาน 

 

ขั้นที่ 4  (ขั้นนำไปใช้)  Production 

• ครูใหน้ักเรียนทุกคนโหวตเลือกคำแนะนำที่น่าสนใจมากที่สุดไปน้อยที่สุด  

• นักเรียนเขียนรายการความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนพร้อมคำแนะนำ 

 

ขั้นที่ 5  (ขั้นสรุป)  Wrap up           

• ครูประเมินการพูดใหค้ำแนะนำเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในโรงเรยีนของตนเอง โดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินความสามารถในการสนทนา และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

7. การวัดและประเมินผล 

ลำดับที่ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 รู้และเข้าใจหลักการเขียนประโยค

ต่างๆ 

แบบประเมินการเขยีน เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

2 เขียนประโยคให้คำแนะ นำเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ในชีวติประจำวัน 

แบบประเมินการเขยีน เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 



 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรยีน New World 3 หน้า 83-84 

2. หนังสือแบบฝกึหัด New World 3 หน้า 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ 3 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่อง      You should....  ระดับชัน้  มัธยมศกึษาปีท่ี 3    

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงก่อนเรยีน 

Q1 ขั้นตอนการขอหรือใหค้ำแนะนำมีอะไรบ้าง (ความรู้, ภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี) 

Q2 นักเรียนรูจ้ักวิธีการพูดใหค้ำแนะนำ อะไรบ้าง (ความรู)้ 

Q3 วิธีการพูดใหค้ำแนะนำแต่ล่ะวิธีต่างกันอย่างไร (ความรู)้ 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงระหว่างเรียน 

Q1 นักเรียนมคีวามรู้เกี่ยวกับการใช ้Why don’t และ should เพื่อให้คำแนะนำหรอืไม่ อย่างไร (ความรู)้ 

Q2 นักเรียนคิดว่าการใช ้Why don’t และ should มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง (ความมเีหตุผล) 

Q3 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ้Why don’t และ should ได้จากที่ใดบ้าง และมี

แนวทางในการสบืค้นอย่างไร (ความรู้และความมเีหตุผล) 

Q4 ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา บุคคลใดที่นักเรียนควรปรึกษาหรอืขอคำแนะนำ ทำไม (ความมีเหตุผล) 

Q5 นักเรียนคิดว่าควรให้ขอ้มูลบ้างในการขอคำแนะนำจากผูอ้ื่น (ความมีเหตุผล) 

Q6 เมื่อนักเรียนรับทราบปัญหาของผูอ้ื่น นักเรียนมีวธิีการในการวิเคราะห์สถานการณ์และให้คำแนะนำ

อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลนั้น (ความพอประมาณ) 

Q7 นักเรียนใชห้ลักการ ขอ้มูลหรอืวิธีคิดวิเคราะห์ใดในการพิจารณาให้คำแนะนำผู้อื่น (ความมีเหตุผล) 

Q8 ในกรณีที่ผู้อื่นไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวหรอืปัญหาให้นักเรียนฟัง แต่นักเรียนสังเกตเห็นความผดิปกติ

บางอย่าง นักเรียนมีวธิีการอย่างไรในการซักถามและใหค้ำแนะนำ (ความมเีหตุผล) 

Q9 หากนักเรียนไม่สามารถให้คำแนะนำแก่บุคคลที่รอ้งขอได้ นักเรียนจะทำอย่างไร (ความมเีหตุผลและ

ความพอประมาณ) 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงหลังเรียน 

Q1 ในการให้คำแนะนำนั้น นักเรียนตอ้งมคีุณธรรมด้านใดบ้าง (คุณธรรม) 

Q2 การให้คำแนะนำในแต่ละสถานการ์นัน้มีปัจจัยด้านใดบ้างที่นักเรียนตอ้งนำมาวิเคราะห์ (เงื่อนไขความรู้

และเงื่อนไขคุณธรรม) 

Q3 ก่อนที่นักเรียนจะขอคำแนะนำจากผู้อื่น นักเรียนควรมกีารเตรียมตัวอย่างไรบ้าง (ภูมคิุ้มกันในตัวที่ด)ี 

Q4 นักเรียนคิดว่าคำแนะนำที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร (คุณธรรม) 

Q5 นักเรียนจะนำความรูเ้รื่องการใหค้ำแนะนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง (มิติวัตถุ) 

Q6 นักเรียนได้ลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกับเพื่อนบ้าง (มิติสังคม) 

Q7 การทำกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้มีปัญหาอย่างไรบ้าง และนักเรียนแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร (ภูมคิุ้มกัน

ในตัวที่ด)ี 

 



 

แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจ้ดัการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่อง      You should....  ระดับชัน้  มัธยมศกึษาปีท่ี 3    

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

ความรูท้ี่ครูต้องมีก่อนสอน 

1. หลักสูตร มาตรฐานและตวัช้ีวัดสาระแกนกลางตาม

หลักสูตร ป ี2551 

2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบงาน และการ

เขียนแผนการสอน 

3. มคีวามรู้และทักษะในการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

และสื่ออุปกรณ์เทคโนโลย ี

4. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจนถูกต้อง 

5. ความรู้เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อนำมา

เชื่อมโยงในบทเรียน 

คุณธรรมของครใูนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้

1. ความเมตตา กรุณาปรารถนาดีต่อศษิย์ 

2. มคีวามยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนผลงาน 

3. ปฏบัิตตินเป็นแบบอย่างที่ดี 

4. คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำศษิย์ดว้ยความเป็น

กัลยาณมติร 

ประเด็น มเีหตุผล พอประมาณ มภีูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี

เนื้อหา 

 

วเิคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ออกแบบเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับบริบท

ชุมชน ระยะเวลา และช่วงวัยของผู้เรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง

เข้าใจ ตามลำดับจากง่ายไป

ยาก ตรงตามวัตถุประสงค์ 

มาตรฐาน และตัวช้ีวัดท่ี

กำหนดไวใ้นหลักสูตร 

ศกึษาหลักสูตรมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด จัดเรียงลำดับเนื้อหา

จากง่ายไปยาก เรียงเนื้อหา

จากใกล้ตัวไปไกลตัว 

เวลา 

 

ศกึษาโครงสร้างเวลาในหลกัสูตร 

กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม 

เนื้อหา และช่วงวัยของผู้เรียน 

กำหนดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้

ปฏบัิตกิิจกรรมได้เต็มตาม

ศักยภาพผู้เรียน เกิดการ

เรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ

บรรลุวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใชเ้วลาในการ

ทำงานอย่างเหมาะสม 

กำหนดขั้นตอนการปฏบัิติ

กิจกรรมให้ชัดเจนตามเวลา

ท่ีมี และเผื่อเวลาไวร้องรับ

เหตุการณ์ท่ีอาจ

เปลี่ยนแปลงขณะทำ

กิจกรรม 

การจัด

กจิกรรม 

 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับเนื้อหา 

กิจกรรม และจำนวนนักเรียน 

- กำหนดกจิกรรม ภาระงาน การสำรวจ 

สบืค้น และนำเสนอโดยการอภิปราย เขยีน

สรุปในรูปของแผนผังความคิด ให้เหมาะสม

กับเนื้อหาในเวลาท่ีกำหนด 

- ตอ้งการใหผู้้เรียนมทัีกษะ

ทางสังคมช่วยเหลอืซึ่งกันและ

กัน เรียนรู้เต็มตามศกัยภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

- เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร 

การคิดแกปั้ญหา คิดวเิคราะห์ 

และการทำงานร่วมกัน 

- ครูช้ีแจงขั้นตอนการทำ

กิจกรรม และการสำรวจ

ข้อมูลให้ชัดเจน พรอ้มท้ังให้

คำแนะนำและให้คำปรึกษา

อย่างใกล้ชิด 

- ผู้สอนมคีวามรอบรู้ใน

เร่ืองท่ีสอน และมีเทคนิค

การสอนท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

 



 

สื่อ/อุปกรณ ์

 

- การเลอืกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ ์ในการ

เรียนการสอน เหมาะสมกับเนื้อหา 

กิจกรรม วัยของผู้เรียน และจำนวนท่ี

เพยีงพอ  

- กำหนดชิน้งานและภาระงานให้เหมาะสม

กับเนื้อหาและช่วงวัยของผู้เรียน 

- ผู้เรียนใชส้ื่ออุปกรณ์อยา่ง

ประหยัด คุ้มค่า และมี

ประสิทธิภาพ 

- ใชส้ื่อในการกระตุ้นความ

สนใจของนักเรียน 

- ใชส้ื่อเพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ 

ความเข้าใจปฏบัิตกิิจกรรมได้

บรรลุวัตถุประสงค์ 

- ให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะการคดิ

วเิคราะห์และการแก้ปัญหาได้  

- ศกึษาลักษณะของผู้เรียน

กอ่น จะช่วยใหค้รูเตรียมสื่อ/

อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับ

นักเรียน 

- จัดวางสื่อตามกำหนด

ขั้นตอนก่อนและหลังการใช้

ให้สัมพันธ์กับการจัด

กิจกรรมเพื่อความสะดวกใน

การหยิบใช้ 

- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้

เพยีงพอกับจำนวนผู้เรียน มี

สำรองไวใ้นกรณีท่ีสื่อชำรุด 

ให้การไมไ่ด้ ตรวจสอบ 

แหลง่เรียนรู ้

 

- การเลอืกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการ

สอน เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม เวลาใน

การทำกิจกรรมและช่วงวัยของผู้เรียน 

- เลอืกใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีในท้องถิ่น 

- เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง

เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 

- เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์และจาก

สภาพจรงิ 

- นักเรียนได้ฝึกหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากอินเทอร์เน็ต 

- เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ

ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น 

- สำรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่

ในชุมชน เพื่อจัดเตรียม

ความพร้อม เพ่ือสามารถให้

คำแนะนำแกผู่้อ่ืน 

- ก่อนให้นักเรียนได้เรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ครูได้

ซักถามทำความเข้าใจการใช้

แหล่งเรียนรู้ 

 

ประเมนิผล 

 

- ออกแบบวธีิการวัดประเมินผลให้ตรง

ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

- การประเมินผลเหมาะสมกับธรรมชาติ

วชิา กิจกรรม เนือ้หา เวลา และวัยของ

ผู้เรียน 

- เพื่อวัด/ ประเมินให้ตรงตาม

ตัวช้ีวัด มาตรฐานในหลกัสูตร

แกนกลาง 

- วัดประเมินผลชัดเจน 

ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ

เต็มตามศักยภาพ 

- ศกึษาและสร้างเครื่องมือ

วัดผลให้ตรงตามตัวช้ีวัดและ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 

- วางแผนการวัด/ ประเมิน 

ผลอย่างเป็นขัน้ตอนชัดเจน  

- มเีครื่องมือวัดผลเพียงพอ

กับจำนวนผู้เรียน 

-มคีวามยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรยีนจากกิจกรรมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่อง      You should....  ระดับชัน้  มัธยมศกึษาปีท่ี 3    
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**************************************************************************** 

5.1 ผู้เรยีนจะได้ฝึกคดิและฝึกปฏิบัตติามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรูท้ี่นักเรียนต้องมกี่อน 

1. คำศัพท์พื้นฐาน, Subject Pronoun, คำกิริยา, Auxiliary 

Verb: should 
2. มพีื้นฐานความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. การจัดทำแผนผังสรุปผลการสบืค้นขอ้มูล 

4. รู้ขัน้ตอนและวิธีการทำใบงาน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรูส้ำเร็จ 

1.  มคีวามรับผิดชอบ 

2.  มคีวามสามคัคีในกลุ่ม 

3.  ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ 

มเีหตุผล พอประมาณ มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี

1. ผู้เรียนจัดแบ่งหนา้ที่การทำงานใน

กลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถ 

ตามศักยภาพของแต่ละคน 

2. ใชเ้วลาในการศึกษาและปฏิบัตงิาน

ได้เหมาะสมกับเวลาท่ีกำหนด 

3. ใชว้ัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

4. เข้าร่วมกิจกรรมได้เหมาะสมตาม

ความรู้ของแต่ละคน 

5. ใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน 

1. ผู้เรียนมคีวามรับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ี

ได้รับมอบหมาย มวีนิัยในการรักษา

เวลา 

2. คิดวเิคราะห์ในประเด็นท่ีศึกษาได้

อย่างมีเหตุผล 

3. นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใชใ้น

ชวีติประจำวัน 

4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับ

ความคิดท่ีแตกต่างอย่างมีเหตผุล 

1. มีการวางแผนการทำงานอย่าง

รอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา 

2. เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มปฏบัิติ

ตามขัน้ตอนของการเรียนรู้ตาม

กระบวนการทำงานกลุ่ม 

3. มคีวามมุ่งมั่นและรับผิดชอบ  

ในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

4. ระมัดระวังรอบคอบในการใชว้ัสดุ

อุปกรณ ์

 

5.2 ผู้เรยีนจะได้เรยีนรู้การใช้ชีวติที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

                 ด้าน  

องค์ประกอบ 

สมดลุและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ K - มคีวามรู้ เร่ืองการใช้

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

เรียนรู้และนำเสนอ

ผลงานอย่างคุ้มค่า 

- มคีวามรู้เร่ืองการจัด

ป้ายนิเทศแสดงผลงาน

ของกลุ่ม 

-รู้กระบวนการทำงาน

กลุ่มและการนำเสนอ 

- มคีวามรู้เร่ืองกฎกติกา

และมีวินัยในกลุ่ม 

- ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างมีความสุข 

- หลักการ เป้าหมาย 

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

- นักเรียนรักษาความ

สะอาดข้องห้องเรียน 

- มคีวามรอบรู้ในการ

ใชแ้หล่งเรียนรู้ 

- รู้สาเหตุและปัญหาท่ี

เกิดขึ้นจรงิ 

- มคีวามรู้เร่ือง

วัฒนธรรมประเพณี 

วถิีชีวิต ท่ีส่งผลต่อ

หลักคิดและแนวคดิ

ของผู้อ่ืน 

 

 



 

 

ทักษะ P - ใชว้ัสดุอุปกรณ์อย่าง

ระมัดระวัง คุ้มค่า และ

ประหยัด 

- การเลอืกใช้วัสดุให้

เหมาะสมกับการออก

ทำกิจกรรมการเรียนรู้ 

- มทัีกษะในการทำงาน

เป็นทีม ทักษะในการ

ค้นหาข้อมูล และทักษะ

ในการนำวัสดุเหลอืใช้

มาใชป้ระโยชน์ 

- เกิดทักษะในการ

ทำงานกลุ่มทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข 

- ทักษะการเป็นผู้นำ

และผู้ตามท่ีด ี 

- การมปีฏสิัมพันธ์

ระหว่างเพ่ือนกับเพื่อน 

ครูกับศษิย์ 

- ทักษะการคิด

แก้ปัญหาโดยนำหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาปรับใชใ้น

ชวีติ 

- ใชว้ัสดุ อุปกรณ์

อย่างคุ้มค่าและถูกวธีิ 

- ใชภ้าษาอังกฤษใน

การสื่อสารได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

- ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน 

- มคีวามเป็นมติรกับ

ผู้อ่ืน 

- ปฏบัิตติน ร้องขอ

และให้คำแนะนำแก่

ผู้อ่ืนโดยสอดคลอ้ง

ตามขนมธรรมเนยีม

ประเพณีไทยได้อย่าง

เหมาะสม 

ค่านิยม A - เห็นคุณค่า

ความสำคัญของวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ 

- เห็นคุณค่าและ

ความสำคัญของความ

สามัคคี มีน้ำใจ ความ

เสียสละ มีจิตอาสาและ

กระบวนการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข 

- เห็นคุณค่าของวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช ้

- เห็นคุณค่าและ

ตระหนักถึงการให้

คำแนะนำที่ดีแกผู่้อ่ืน

โดยสอดคลอ้งตาม

ขนมธรรมเนยีม

ประเพณีไทย 

สมรรถนะ C - ความสามารถในการ

คิด 

- ความสามารถในการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

- ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

- ความสามารถในการ

ใชทั้กษะชีวิต 

- ความสามารถใน

การคิด 

- ความสามารถใน

การแก้ปัญหา 

ความสามารถในการ

ใชทั้กษะชีวิต 

นำไปสูค่วามย่ังยนื 

หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   

ข้อท่ี 3 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก มองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมอืแกปั้ญหานั้น ควรมองในสิ่งท่ีคนมักจะมองข้าม 

แลว้เร่ิมแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเร่ือยๆ ทลีะจุด 

พระบรมราโชบายด้านการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10  

ข้อท่ี 2 มพีื้นฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มคีุณธรรม 

9) รู้จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด – ชอบ / ชั่ว – ด ี

10) ปฏบัิตแิต่สิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดงีาม 

11) ปฏเิสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีช่ัว 

12) ช่วยกันสร้างคนดใีห้แก่บ้านเมอืง 

SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันท่ี

มปีระสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 



 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลการสอน 

                        0 

                        0 
                        0 

ปัญหา/อุปสรรค 

                        0 
                        0 

                        0 

ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
                        0 

                        0 

                        0 
 
                                                           ลงช่ือ              0       

                                                                               (นางสาวฐิตารยี์  อนทจันทร์)    

                                                        วันท่ี   เดอืน   พ.ศ            0 

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรอืผู้ได้รับมอบหมาย 

                        0 

                        0 
 

ลงช่ือ               0       

(นางสุภาพร พัฒนรักษา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

                        0 

                        0 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

(นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
                        0 

                        0 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

(นางกัญจนา สมชาติ) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 



 

                        0 
                        0 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

(นายบุญเลิศ  ทองชล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 4 เรื่อง Teenage Health Problems ระดับชั้น  มัธยมศกึษาปีท่ี 3 0  

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป้าหมายการเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด ต 1.1 ม.3/1, ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.

3/4, ต 1.2 ม.3/2, ต 1.2 ม.3/4, ต 1.3 ม.3/1,                     

ต 1.3 ม.3/3, ต 2.1 ม.3/1, ต 3.1 ม.3/1, ต 4.1 ม.3/1, 

ต 4.2 ม.3/1 

สาระสำคัญ หน่วยการเรียนรู้น้ีมจีุดมุ่งหมายให้นักเรียนฟัง

ปัญหาของผู้อื่น สามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น และ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน รวมท้ังหน้าท่ีภาษา 

โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ท่ีเป็นพืน้ฐานของกิจกรรม

การฟัง พูด อ่าน และเขยีนในหนว่ยการเรียนรู้น้ี 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ 

๑. (K) ระบุใจความสำคัญจากบทอ่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

ปัญหาสุขภาพของวัยรุ่น 

๒. (P) เขียนสรุปข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

๓. (A) มคีวามมุ่งมั่น ตัง้ใจและรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สาระการเรียนรู้ คำศัพท์, สำนวนภาษา, หนา้ที่ภาษา To ask 

for and give advice, โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ Auxiliary 

Verb: should 

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคดิ 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการใชทั้กษะชวีติ  

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์ 

1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์สุจรติ 

3. มวีนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพยีง 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มจีิตสาธารณะ  

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

• ภาระงาน/ช้ินงาน :  

1. ตอบคำถามกิจกรรม About the Reading 

2. เขียนสรุปข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

• การวัดและประเมินผล : 

ประเด็น วธิีการ เครื่องมอื 
เกณฑ์

ประเมนิ 

ด้าน K 

ระบุใจความสำคญัจาก

บทอา่นให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับปัญหาสขุภาพ

ของวัยรุ่น 

จำนวนคำตอบที่

ถูกในกิจกรรม 

About the 

reading 

เกณฑ์ผ่าน

ร้อยละ 60 

ด้าน P 

เขียนสรุปข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น 

แบบประเมินการ

เขียน 

เกณฑ์ผ่าน

ระดับพอใช้ 

ด้าน A 

มีความมุง่มั่น ตัง้ใจและ

รับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

แบบสงัเกต

พฤติกรรม

รายบุคคล 

ผ่านเกณฑ์

ระดับปาน

กลาง 

 

3. กจิกรรมการเรียนรู ้

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 

๑. ตรวจสอบความรู้เดิมและเสริมสร้างความรู้ใหม ่

๒. ครูอธิบายหลักไวยกรณ์และเสริมความรู้ดา้นคำศัพท์ 

๓. นักเรียนฝึกอ่านและจับใจความสำคัญ 

๔. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้พอดีกับจำนวนผู้เรียนและภาระงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : หนังสือเรียน, ใบงาน, บัตรคำศัพท์หรือ

สำนวนภาษา, ไฟล์เสียง, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็ปไซต์) 

เวลา : กำหนดเวลาได้เหมาะสมกับเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

Teenage Health Problems 



 

แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 4 เรื่อง Teenage Health Problems ระดับชั้น  มัธยมศกึษาปีท่ี 3 0  

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

    สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชีแ้จง  และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/2 อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตาม 

     หลักการอ่าน 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดง 

        ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้

     เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

 มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/2 ใช้คำขอรอ้ง ให้คำแนะนำ คำชีแ้จง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม 

 มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

     เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรอือ่านอย่างเหมาะสม 

 มาตรฐาน ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เรื่อง/ 

     ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม                 

 มาตรฐาน ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  

     พร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบ 

    สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต 2.1 ม.3/1 เลือกใช้ภาษา นำ้เสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม

     มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

    สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 มาตรฐาน ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ              

     การเรียนรูอ้ื่นจากแหล่งเรียนรู ้และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

    สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

 มาตรฐาน ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิ/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในหอ้งเรียน 

     สถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

 มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสบืค้น/คน้คว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 

     จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศกึษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

 

 



 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1) (K) ระบุใจความสำคัญจากบทอ่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของวัยรุ่น 

2) (P) เขียนสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

3) (A) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

1. (ต 1.1 ม.3/1) คำขอร้อง คำแนะนำ  คำชีแ้จง และ

คำอธิบาย ในการประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ป้าย

ประกาศต่างๆ  การใช้อุปกรณ์  

-   Passive Voice ที่ใชใ้นโครงสรา้งประโยคง่ายๆ เช่น  

is/are + past partciple 

-   คำสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ 

after/ because      etc. 

-   ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…  

Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,… Finally,…      

etc. 

2. (ต 1.1 ม.3/2) ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อย

กรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

- การออกเสียงพยัญชนะต้นคำ และพยัญชนะ 

ท้ายคำสระเสียงสัน้ สระเสียงยาว สระประสม 

- การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำและกลุ่มคำ 

- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยค 

- การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 

- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 

- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

3. (ต 1.1 ม.3/4)  

3.1 การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่องใจความ

สำคัญ รายละเอียดสนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วทิยุ โทรทัศน์ 

เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 

3.2 คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น ใคร 

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรอืไม่ 

- Yes/No Question / Wh-Question / Or-Question etc. 

1.เศรษฐกิจและอาชีพที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี 

๑.1 ด้านเกษตรกรรม 

1.๒ ด้านอุตสาหกรรม 

1.๓ ด้านการค้าและบริการ 

1.๔ การประกอบอาชีพ 

1.๕ สินค้า OTOP 

2.ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

2.๑ ภาษาและวรรณกรรม 

2.๒ ศิลปกรรมและโบราณคดี 

2.๓ ขนบธรรมเนยีมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา 

2.๔ ดนตร ีและการละเล่นพืน้บ้าน 

2.๕ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ เช่น ภาษาจนี 

3.บุคคลสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี / อำเภอ

บ้านตาขุน 

3.๑ บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จังหวัด 

3.๒ บุคคลสำคัญทางศาสนา 

3.๓ ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น 

3.๔ บุคคลสำคัญที่สร้างช่ือเสียงใหจ้ังหวัด 

4. แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี / อำเภอบ้านตาขุน 

4.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

4.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

4.๓ แหล่งเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

4.4 แหล่งเรียนรูท้างการศึกษา 

4.5 แหล่งเรียนรูศ้าสนา 



3.3 ประโยคที่ใชใ้นการแสดงความคิดเห็นการให้

เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น 

I think…/I feel…/I believe…/ I agree/disagree…/  

I don’t believe…/ I have no idea… 

- if clauses 

- so…that/such…that 

- คำสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/ so/ 

before/ after etc. 

- Infinitive pronouns: some, any, someone, anyone, 

everyone, one, ones etc. 

- Tenses: present simple/ present continuous/  

present perfect/ past simple/ future tense etc. 

- Simple sentence/ Compound sentence/ Complex 

sentence 

4. (ต 1.2 ม.3/2) ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  

คำช้ีแจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม 

5. (ต 1.2 ม.3/4) คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค 

และข้อความที่ใช้ในการขอและใหข้้อมูล อธิบาย เปรียบ 

เทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรอือ่าน 

6. (ต 1.3 ม.3/1) การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทาน 

อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตร ีการฟังเพลง การอ่าน

หนังสือ การท่องเที่ยว การศกึษา สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ 

7. (ต 1.3 ม.3/3) การแสดงความคดิเห็นและการให้

เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 

และเหตุการณ์ 

8. (ต 2.1 ม.3/1) การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และ

กิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ 

การชมเชย การใชส้ีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะ

แนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง

ความรูส้ึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง

อาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

5. สภาพปัจจุบัน/ปัญหาในชุมชนและสังคมใน

อำเภอบ้านตาขุน 

6. การสื่อสารหลายภาษา 

6.1 ภาษาถิ่น (ภาษาใต้) 

6.2 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 

6.3 ภาษาและวัฒนธรรม 

** วัฒนธรรมการใช้ภาษา หมายถึงการใชถ้้อยคำให้

เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 



9. (ต 3.1 ม.3/1) การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป 

และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่น 

10. (ต 4.1 ม.3/1) การใช้ภาษาสื่อสารใน

สถานการณ์จรงิ/ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน

หอ้งเรียนสถานศกึษา ชุมชน และสังคม 

11. (ต 4.2 ม.3/1) การใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สืบค้น/ การค้นคว้าความรู/้ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ 

และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศกึษาต่อและ

ประกอบอาชีพ 

 

4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด: การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา ที่ใช้ในการขอหรือพูดให้

คำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นจากการรับฟังปัญหาของผู้อื่น รู้จักใช้เหตุผลในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการพูดและเขียน

สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว รวมถึงเป็นพื้นฐานในการ

ค้นคว้าหาข้อมูล ตลอดจนมคีวามเข้าใจในมารยาทและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา 

 

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรยีนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 

2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  

4) ความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ  

5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  

2) ซื่อสัตย์สุจรติ 

3) มีวนิัย 

4) ใฝ่เรียนรู้ 

5) อยู่อย่างพอเพียง 

6) มุ่งม่ันในการทำงาน 

7) รักความเป็นไทย 

8) มีจิตสาธารณะ 

 

6.กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงท่ี 1 

ขั้นที่ 1  (ขั้นนำ)  Warm up  

• ครูนำนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่วัยรุ่นชอบทำและไม่ชอบทำ เช่น การออกกำลังกาย เล่นกีฬา 

กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ และบอกถึงปัญหาของวัยรุ่นที่มักพบบ่อย ๆ 

 

 



ขั้นที่ 2  (ขั้นนำเสนอ)  Presentation 

• ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรู้นีน้ักเรียนจะได้อ่านบทอ่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหา

สุขภาพวัยรุ่น และระบุใจความสำคัญจากการอ่าน 

 

ขั้นที่  3  (ขั้นฝึก)  Practice 

• ครูใหน้ักเรียนช่วยกันเดาว่าจะได้เรียนอะไรจากคำแนะนำบนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันตั้งคำถาม

ที่คาดว่าจะได้คำตอบจากคำแนะนำนี ้ครูเขียนคำถามทุกคำถามที่นักเรียนบอกบนกระดาน ต่อไปนี้

คือตัวอย่างคำถาม 

✓ How often should you exercise? 

✓ Why should you do exercise? 

✓ How long should you exercise at one time? 

✓ What should you do to deal with stress? 

• ครูใหน้ักเรียนใชค้ำถามที่ช่วยกันตั้งเป็นจุดประสงค์ในการอ่าน 

 

ขั้นที่ 4  (ขั้นนำไปใช้)  Production 

• ครูใหน้ักเรียนอ่านคำแนะนำอีกครั้ง และขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายหรือไม่คุ้นเคย ครู

แนะนำให้นักเรียนฝกึเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท หรอือาจใช้พจนานุกรมช่วยหา

ความหมาย เช่น 

✓ affect = does something that causes a change (ส่งผล, กระทบ) 

✓ risk = the change that something bad may happen (ความเสี่ยง) 

✓ calories = the unit for the amount of energy a food will produce (แคลอรี ่เรียกเป็น

หน่วยพลังงาน)  

ขั้นที่ 5  (ขั้นสรุป)  Wrap up           

• ครูใหน้ักเรียนอ่านประโยคในกิจกรรม About the Reading และให้นักเรียนเขียน true หรอื false 

หนา้ประโยคทั้ง 4 ข้อ 

• ตรวจสอบคำตอบโดยครูอ่านประโยค และให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันตอบและตรวจสอบคำตอบ

ด้วยตนเอง และแก้ไขประโยคที่ไม่ถูกต้อง 

 

ชั่วโมงท่ี 2 

ขั้นที่ 1  (ขั้นนำ)  Warm up  

• ครูบอกนักเรียนว่า ในหน่วยการเรียนรูน้ีน้ักเรียนจะต้องเขียนแสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับการมสีุขภาพที่ดแีละมีร่างกายสมส่วน 

 

 



 

ขั้นที่ 2  (ขั้นนำเสนอ)  Presentation 

 1. ตรวจสอบความรูเ้ดิมด้านคำศัพท์ 

• ครูใหน้ักเรียนบอกคำศัพท์จากการอ่านคำแนะนำในกิจกรรม Reading คนละ 1 คำ และครูเขียน

คำศัพท์ลงบนกระดาน  

 2. สร้างแบบอย่างการเขยีน 

• ครูทบทวนการใช ้should ในการเขียนประโยคใหค้ำแนะนำ เพื่อนำไปใช้ในการเขียนแสดงความ

คิดเห็น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมสีุขภาพที่ดีและมีร่างกายสมส่วน (ดูตัวอย่างจาก You and 

Your Health) 

 

ขั้นที่  3  ( ขั้นฝึก)  Practice 

 1. เขียนแสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมสีุขภาพที่ดแีละมีร่างกายสมส่วน 

• ครูอ่านคำสั่งในกิจกรรม Writing ในหนังสอืเรียน หน้า 85 ให้นักเรียนตอบคำถามและช่วยกัน

อภปิรายว่า ทำอย่างไรให้มีสุขภาพดี โดยเน้นไปที่การกินอาหารและการออกกำลังกาย  

• ครูใหน้ักเรียนใชแ้หล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมี

สุขภาพที่ด ีหรอืครูอาจกำหนดหัวข้อใหน้ักเรียน นักเรียนช่วยกันอภปิรายและเลือกตามความสนใจ 

เช่น 

✓ the food I eat and don’t eat to stay healthy 

✓ the kinds of exercise I get 

✓ how I handle 

✓ how I avoid stress 

• ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3-4 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อมา 1 ประเด็น เพื่อช่วยกันหา

ข้อมูลจากประเด็นที่เลือก แล้วแบ่งงานกันค้นคว้า และนำข้อมูลมารวมกัน คัดเลือกและรวบรวม

เขียนแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมสีุขภาพที่ดแีละมีร่างกายสมส่วน พรอ้มทั้งหา

ภาพประกอบ 

• นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจแก้งานเขียนก่อนส่งครู 

 

ขั้นที่ 4  (ขั้นนำไปใช้)  Production 

 1. นำเสนองานเขียน  

• ตัวแทนแตล่ะกลุ่มนำเสนอการเขียนแสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมสีุขภาพที่ดี

และมีร่างกายสมส่วนในช้ันเรียน และช่วยกันสรุปทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดที่ทำให้เราอยู่อย่างมี

สุขภาพดี 

 

 



 

ขั้นที่ 5  (ขั้นสรุป)  Wrap up           

• ครูประเมินงานเขียนแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมสีุขภาพดีและมีร่างกายสม

ส่วนของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการเขยีน และใชเ้กณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

7. การวัดและประเมินผล 

ลำดับที่ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ระบุใจความสำคัญจากบทอ่านให้
คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของ
วัยรุ่น 

จำนวนคำตอบที่ถูกใน
กิจกรรม About the 
reading 

เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 

2 เขียนสรุปข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 

แบบประเมินการเขียน เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้ 

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 1. หนังสอืเรียน New World 3 หน้า 85 

 2. หนังสอืแบบฝกึหัด New World 3 หน้า 56 

 3.สื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

  - www.stayhealthy.com 

  - www.nutristrategy.com/health.htm 

 4. ซีดบีันทึกเสียง 

 5. เครื่องเล่นซีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ 3 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 4 เรื่อง Teenage Health Problems ระดับชั้น  มัธยมศกึษาปีท่ี 3 0  

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงก่อนเรยีน 

Q1 ขั้นตอนการขอหรือใหค้ำแนะนำมีอะไรบ้าง (ความรู้, ภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี) 

Q2 นักเรียนรูจ้ักวิธีการพูดใหค้ำแนะนำ อะไรบ้าง (ความรู)้ 

Q3 วิธีการพูดใหค้ำแนะนำแต่ล่ะวิธีต่างกันอย่างไร (ความรู)้ 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงระหว่างเรียน 

Q1 นักเรียนมคีวามรู้เกี่ยวกับการใช ้Why don’t และ should เพื่อให้คำแนะนำหรอืไม่ อย่างไร (ความรู)้ 

Q2 นักเรียนคิดว่าการใช ้Why don’t และ should มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง (ความมเีหตุผล) 

Q3 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ้Why don’t และ should ได้จากที่ใดบ้าง และมี

แนวทางในการสืบค้นอย่างไร (ความรู้และความมเีหตุผล) 

Q4 ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา บุคคลใดที่นักเรียนควรปรึกษาหรอืขอคำแนะนำ ทำไม (ความมีเหตุผล) 

Q5 นักเรียนคิดว่าควรให้ขอ้มูลบ้างในการขอคำแนะนำจากผู้อื่น (ความมีเหตุผล) 

Q6 เมื่อนักเรียนรับทราบปัญหาของผูอ้ื่น นักเรียนมวีิธีการในการวิเคราะห์สถานการณ์และให้คำแนะนำ

อย่างไรจงึจะเหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลนั้น (ความพอประมาณ) 

Q7 นักเรียนใชห้ลักการ ขอ้มูลหรอืวิธีคิดวิเคราะห์ใดในการพิจารณาให้คำแนะนำผู้อื่น (ความมเีหตุผล) 

Q8 ในกรณีที่ผู้อื่นไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวหรอืปัญหาให้นักเรียนฟัง แต่นักเรียนสังเกตเห็นความผดิปกติ

บางอย่าง นักเรียนมีวธิีการอย่างไรในการซักถามและใหค้ำแนะนำ (ความมเีหตุผล) 

Q9 หากนักเรียนไม่สามารถให้คำแนะนำแก่บุคคลที่รอ้งขอได้ นักเรียนจะทำอย่างไร (ความมเีหตุผลและ

ความพอประมาณ) 

คำถามกระตุ้นคดิเพื่อปลูกฝังหลักคดิพอเพียงหลังเรียน 

Q1 ในการให้คำแนะนำนั้น นักเรียนตอ้งมคีุณธรรมด้านใดบ้าง (คุณธรรม) 

Q2 การให้คำแนะนำในแต่ละสถานการ์นัน้มีปัจจัยด้านใดบ้างที่นักเรียนตอ้งนำมาวิเคราะห์ (เงื่อนไขความรู้

และเงื่อนไขคุณธรรม) 

Q3 ก่อนที่นักเรียนจะขอคำแนะนำจากผู้อื่น นักเรียนควรมกีารเตรียมตัวอย่างไรบ้าง (ภูมคิุ้มกันในตัวที่ด)ี 

Q4 นักเรียนคิดว่าคำแนะนำที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร (คุณธรรม) 

Q5 นักเรียนจะนำความรูเ้รื่องการใหค้ำแนะนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง (มิติวัตถุ) 

Q6 นักเรียนได้ลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกับเพื่อนบ้าง (มิติสังคม) 

Q7 การทำกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนีม้ีปัญหาอย่างไรบ้าง และนักเรียนแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร (ภูมคิุ้มกัน

ในตัวที่ด)ี 

 



 

แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจ้ดัการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 4 เรื่อง Teenage Health Problems ระดับชั้น  มัธยมศกึษาปีท่ี 3 0  

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

ความรูท้ี่ครูต้องมีก่อนสอน 

1. หลักสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัดสาระแกนกลางตาม

หลักสูตร ป ี2551 

2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบงาน และการ

เขียนแผนการสอน 

3. มคีวามรู้และทักษะในการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

และสื่ออุปกรณ์เทคโนโลย ี

4. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจนถูกต้อง 

5. ความรู้เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อนำมา

เชื่อมโยงในบทเรียน 

คุณธรรมของครใูนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้

1. ความเมตตา กรุณาปรารถนาดีต่อศษิย์ 

2. มคีวามยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนผลงาน 

3. ปฏบัิตตินเป็นแบบอย่างที่ดี 

4. คอยเอาใจใส่และให้คำแนะนำศษิย์ดว้ยความเป็น

กัลยาณมติร 

ประเด็น มเีหตุผล พอประมาณ มภีูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี

เนื้อหา 

 

วเิคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ออกแบบเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับบริบท

ชุมชน ระยะเวลา และช่วงวัยของผู้เรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง

เข้าใจ ตามลำดับจากง่ายไป

ยาก ตรงตามวัตถุประสงค์ 

มาตรฐาน และตัวช้ีวัดท่ี

กำหนดไวใ้นหลักสูตร 

ศกึษาหลักสูตรมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด จัดเรียงลำดับเนื้อหา

จากง่ายไปยาก เรียงเนื้อหา

จากใกล้ตัวไปไกลตัว 

เวลา 

 

ศกึษาโครงสร้างเวลาในหลกัสูตร 

กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม 

เนื้อหา และช่วงวัยของผู้เรียน 

กำหนดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้

ปฏบัิตกิิจกรรมได้เต็มตาม

ศักยภาพผู้เรียน เกิดการ

เรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ

บรรลุวัตถุประสงค์ 

วางแผนการใชเ้วลาในการ

ทำงานอย่างเหมาะสม 

กำหนดขั้นตอนการปฏบัิติ

กิจกรรมให้ชัดเจนตามเวลา

ท่ีมี และเผื่อเวลาไวร้องรับ

เหตุการณ์ท่ีอาจ

เปลี่ยนแปลงขณะทำ

กิจกรรม 

การจัด

กจิกรรม 

 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับเนื้อหา 

กิจกรรม และจำนวนนักเรียน 

- กำหนดกจิกรรม ภาระงาน การสำรวจ 

สบืค้น และนำเสนอโดยการอภิปราย เขียน

สรุปในรูปของแผนผังความคิด ให้เหมาะสม

กับเนื้อหาในเวลาท่ีกำหนด 

- ตอ้งการใหผู้้เรียนมทัีกษะ

ทางสังคมช่วยเหลอืซึ่งกันและ

กัน เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

- เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร 

การคิดแกปั้ญหา คิดวิเคราะห์ 

และการทำงานร่วมกัน 

- ครูช้ีแจงขั้นตอนการทำ

กิจกรรม และการสำรวจ

ข้อมูลให้ชัดเจน พรอ้มท้ังให้

คำแนะนำและให้คำปรึกษา

อย่างใกล้ชิด 

- ผู้สอนมคีวามรอบรู้ใน

เร่ืองท่ีสอน และมีเทคนิค

การสอนท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

 



 

สื่อ/อุปกรณ ์

 

- การเลอืกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ ์ในการ

เรียนการสอน เหมาะสมกับเนื้อหา 

กิจกรรม วัยของผู้เรียน และจำนวนท่ี

เพยีงพอ  

- กำหนดชิน้งานและภาระงานให้เหมาะสม

กับเนื้อหาและช่วงวัยของผู้เรียน 

- ผู้เรียนใชส้ื่ออุปกรณ์อย่าง

ประหยัด คุ้มค่า และมี

ประสิทธิภาพ 

- ใชส้ื่อในการกระตุ้นความ

สนใจของนักเรียน 

- ใชส้ื่อเพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ 

ความเข้าใจปฏบัิตกิิจกรรมได้

บรรลุวัตถุประสงค์ 

- ให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะการคดิ

วเิคราะห์และการแก้ปัญหาได้  

- ศกึษาลักษณะของผู้เรียน

ก่อน จะช่วยใหค้รูเตรียมสื่อ/

อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับ

นักเรียน 

- จัดวางสื่อตามกำหนด

ขั้นตอนก่อนและหลังการใช้

ให้สัมพันธ์กับการจัด

กิจกรรมเพื่อความสะดวกใน

การหยิบใช้ 

- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้

เพยีงพอกับจำนวนผู้เรียน มี

สำรองไวใ้นกรณีท่ีสื่อชำรุด 

ให้การไมไ่ด้ ตรวจสอบ 

แหลง่เรียนรู ้

 

- การเลอืกใช้ แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการ

สอน เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม เวลาใน

การทำกิจกรรมและช่วงวัยของผู้เรียน 

- เลอืกใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีในท้องถิ่น 

- เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง

เรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 

- เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์และจาก

สภาพจริง 

- นักเรียนได้ฝึกหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากอินเทอร์เน็ต 

- เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ

ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น 

- สำรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่

ในชุมชน เพื่อจัดเตรียม

ความพร้อม เพ่ือสามารถให้

คำแนะนำแกผู่้อ่ืน 

- ก่อนให้นักเรียนได้เรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ครูได้

ซักถามทำความเข้าใจการใช้

แหล่งเรียนรู้ 

 

ประเมนิผล 

 

- ออกแบบวธีิการวัดประเมินผลให้ตรง

ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

- การประเมินผลเหมาะสมกับธรรมชาติ

วชิา กิจกรรม เนือ้หา เวลา และวัยของ

ผู้เรียน 

- เพื่อวัด/ ประเมินให้ตรงตาม

ตัวช้ีวัด มาตรฐานในหลกัสูตร

แกนกลาง 

- วัดประเมินผลชัดเจน 

ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ

เต็มตามศักยภาพ 

- ศกึษาและสร้างเครื่องมือ

วัดผลให้ตรงตามตัวช้ีวัดและ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 

- วางแผนการวัด/ ประเมิน 

ผลอย่างเป็นขัน้ตอนชัดเจน  

- มเีครื่องมือวัดผลเพียงพอ

กับจำนวนผู้เรียน 

-มคีวามยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรยีนจากกิจกรรมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 4 เรื่อง Teenage Health Problems ระดับชั้น  มัธยมศกึษาปีท่ี 3 0  

เวลา   1   ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ   0 

**************************************************************************** 

5.1 ผู้เรยีนจะได้ฝึกคดิและฝึกปฏิบัตติามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรูท้ี่นักเรียนต้องมกี่อน 

1. คำศัพท์พื้นฐาน, Subject Pronoun, คำกิริยา, Auxiliary 

Verb: should 
2. มพีื้นฐานความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. การจัดทำแผนผังสรุปผลการสบืค้นขอ้มูล 

4. รู้ขัน้ตอนและวิธีการทำใบงาน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรูส้ำเร็จ 

1.  มคีวามรับผิดชอบ 

2.  มคีวามสามคัคีในกลุ่ม 

3.  ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ 

มเีหตุผล พอประมาณ มภีูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี

1. ผู้เรียนจัดแบ่งหนา้ที่การทำงานใน

กลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถ 

ตามศักยภาพของแต่ละคน 

2. ใชเ้วลาในการศึกษาและปฏิบัตงิาน

ได้เหมาะสมกับเวลาท่ีกำหนด 

3. ใชว้ัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

4. เข้าร่วมกิจกรรมได้เหมาะสมตาม

ความรู้ของแต่ละคน 

5. ใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน 

1. ผู้เรียนมคีวามรับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ี

ได้รับมอบหมาย มวีนิัยในการรักษา

เวลา 

2. คิดวเิคราะหใ์นประเด็นท่ีศึกษาได้

อย่างมีเหตุผล 

3. นำความรูท่ี้ได้ไปประยุกต์ใชใ้น

ชวีติประจำวัน 

4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับ

ความคิดท่ีแตกต่างอย่างมีเหตผุล 

1. มีการวางแผนการทำงานอย่าง

รอบคอบให้ทันตามกำหนดเวลา 

2. เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มปฏบัิติ

ตามขัน้ตอนของการเรียนรู้ตาม

กระบวนการทำงานกลุ่ม 

3. มคีวามมุ่งมั่นและรับผิดชอบ  

ในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

4. ระมัดระวังรอบคอบในการใชว้ัสดุ

อุปกรณ ์

 

5.2 ผู้เรยีนจะได้เรยีนรู้การใช้ชีวติที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

                 ด้าน  

องค์ประกอบ 

สมดลุและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ K - มคีวามรู้ เร่ืองการใช้

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

เรียนรู้และนำเสนอ

ผลงานอย่างคุ้มค่า 

- มคีวามรู้เร่ืองการจัด

ป้ายนิเทศแสดงผลงาน

ของกลุ่ม 

-รู้กระบวนการทำงาน

กลุ่มและการนำเสนอ 

- มคีวามรู้เร่ืองกฎกติกา

และมีวินัยในกลุ่ม 

- ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างมีความสุข 

- หลักการ เป้าหมาย 

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

- นักเรียนรักษาความ

สะอาดข้องห้องเรียน 

- มคีวามรอบรู้ในการ

ใชแ้หล่งเรียนรู้ 

- รู้สาเหตแุละปัญหาท่ี

เกิดขึ้นจรงิ 

- มคีวามรู้เร่ือง

วัฒนธรรมประเพณี 

วถิีชีวิต ท่ีส่งผลต่อ

หลักคิดและแนวคดิ

ของผู้อ่ืน 

 

 



 

 

ทักษะ P - ใชว้ัสดุอุปกรณ์อย่าง

ระมัดระวัง คุ้มค่า และ

ประหยัด 

- การเลอืกใช้วัสดุให้

เหมาะสมกับการออก

ทำกิจกรรมการเรียนรู้ 

- มทัีกษะในการทำงาน

เป็นทีม ทักษะในการ

ค้นหาข้อมูล และทักษะ

ในการนำวัสดุเหลอืใช้

มาใชป้ระโยชน์ 

- เกิดทักษะในการ

ทำงานกลุ่มทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข 

- ทักษะการเป็นผู้นำ

และผู้ตามท่ีด ี 

- การมปีฏสิัมพันธ์

ระหว่างเพ่ือนกับเพื่อน 

ครูกับศษิย์ 

- ทักษะการคิด

แก้ปัญหาโดยนำหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาปรับใชใ้น

ชวีติ 

- ใชว้ัสดุ อุปกรณ์

อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

- ใชภ้าษาอังกฤษใน

การสื่อสารได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

- ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน 

- มคีวามเป็นมติรกับ

ผู้อ่ืน 

- ปฏบัิตติน ร้องขอ

และให้คำแนะนำแก่

ผู้อื่นโดยสอดคล้อง

ตามขนมธรรมเนยีม

ประเพณีไทยได้อย่าง

เหมาะสม 

ค่านิยม A - เห็นคุณค่า

ความสำคัญของวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ 

- เห็นคุณค่าและ

ความสำคัญของความ

สามัคคี มีน้ำใจ ความ

เสียสละ มจีิตอาสาและ

กระบวนการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข 

- เห็นคุณค่าของวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช ้

- เห็นคุณค่าและ

ตระหนักถึงการให้

คำแนะนำท่ีดแีกผู่้อ่ืน

โดยสอดคลอ้งตาม

ขนมธรรมเนยีม

ประเพณีไทย 

สมรรถนะ C - ความสามารถในการ

คิด 

- ความสามารถในการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

- ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

- ความสามารถในการ

ใชทั้กษะชีวิต 

- ความสามารถใน

การคิด 

- ความสามารถใน

การแก้ปัญหา 

ความสามารถในการ

ใชทั้กษะชีวิต 

นำไปสูค่วามย่ังยนื 

หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   

ข้อท่ี 3 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก มองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมอืแกปั้ญหานั้น ควรมองในสิ่งท่ีคนมักจะมองข้าม 

แลว้เร่ิมแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสยีก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเร่ือยๆ ทลีะจุด 

พระบรมราโชบายด้านการศกึษาในหลวงรัชกาลที่ 10  

ข้อท่ี 2 มพีื้นฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มคีุณธรรม 

13) รู้จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด – ชอบ / ชั่ว – ด ี

14) ปฏบัิตแิต่สิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดงีาม 

15) ปฏเิสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีช่ัว 

16) ช่วยกันสร้างคนดใีห้แก่บ้านเมอืง 

SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันท่ี

มปีระสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 



 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลการสอน 

                        0 

                        0 
                        0 

ปัญหา/อุปสรรค 

                        0 
                        0 

                        0 

ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
                        0 

                        0 

                        0 
 
                                                           ลงช่ือ              0       

                                                                               (นางสาวฐิตารยี์  อนทจันทร์)    

                                                        วันท่ี   เดอืน   พ.ศ            0 

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรอืผู้ได้รับมอบหมาย 

                        0 

                        0 
 

ลงช่ือ               0       

(นางสุภาพร พัฒนรักษา) 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

                        0 

                        0 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

(นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
                        0 

                        0 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

(นางกัญจนา สมชาติ) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 



 

                        0 
                        0 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

(นายบุญเลิศ  ทองชล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 

 


