
 

แผนการจัดการเรียนรูที่  2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ                                ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   3 

หนวยท่ี  1     Life  styes                                                                                  เวลาเรียน  12   ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูเร่ือง   People  and  job                                                          เวลาเรียน  1     ชั่วโมง 

วันท่ีสอน ..................เดือน......................พ.ศ ...............                     ผูสอน นางเยาวลักษณ     คบพิมาย 

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

1.สาระสําคัญ 

              ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต  ครอบครัว อาชีพ ของแตละบุคลากร นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง 

สถานที่ ทองเที่ยว  การเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิกส 

2. มาตรฐานการเรียนรู มตฐ.  1.2    สาระท่ี 1     ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

               มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแสดงความรูสึก ความคิดเห็นโดยใช

เทคโนโลยี  และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.  ตัวชี้วัด/ จุดประสงคการเรียนรู 

3.1 ตัวชี้วัด 

               ม.3/1  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เร่ืองตางๆใกลตัว สถานการณ ขาว เร่ืองราวที่อยูใน

ความสนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเน่ือง และเหมาะสม 

3.2  จุดประสงคการเรียนรู 

ดาน สอดคลองกับวิสัยทัศนโรงเรียนดาน 

1. ดานคุณธรรม  จริยธรรมคานิยม 

1.1  มีความขยัน อดทน  รับผิดชอบ  และซื่อสัตย 

ดานปริมาณ  รอยละ 100 

ดานคุณภาพ  รอยละ 80 

 

ดีและมีสุข 

2.ดานความรู 

2.1 อานจับใจความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของบุคคลที่

แตกตางกันและสามารถแยกแยะและแสดงความคิดเห็นได 

                 ดานปริมาณ  รอยละ  100       ดานคุณภาพ  รอยละ  

80       

2.2  เขียนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต โดยแสดงเหตุผลและ

ความชอบ 

 ดานปริมาณ  รอยละ  100       ดานคุณภาพ  รอยละ  80 

2.3  แบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน 

ดานปริมาณ  รอยละ  100       ดานคุณภาพ  รอยละ  80 

 

ดาน 

 

 

 

 

ดานเกง 

 

 

 

 

 

สอดคลองกับวิสัยทัศนโรงเรียนดาน 



3. ดานทักษะ 

3.1  การปฏิบัติกิจกรรมดวยความ กระตือรือรน  คลองแคลว 

ดานปริมาณ  รอยละ 100 

ดานคุณภาพ  รอยละ  80 

 

 

พึ่งพาตนเองและชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน 

        4.  สาระการเรียนรู 

4.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 

                 ภาษาที่ใชทักทายในการสื่อสาร ระหวางบุคคล  เชน การทักทาย  กลาวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  การ

พูดแทรกอยางสุภาพ    การชักชวน   การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง   เร่ืองใกลตัว  สถานการณตางๆใน

ชีวิตประจําวัน  การสนทนา   เขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  และบุคคลใกลตัว  สถานการณ  ขาว เร่ืองที่อยูในความ

สนใจในชีวิตประจําวัน 

4.2   สาระการเรียนรูทองถิ่น 

                        - 

5.   สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

                     5.1  ความสามารถในการคิด 

                     5.2   ความสามารถในการแกปญหา 

                              - ความสามารถในการแกปญหาในสถานการณตางๆ 

                      5.3  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค 

                          1. มีวินัย         2. ใฝเรียนรู           3. มุงมั่นในการทํางาน 

7.   กระบวนการจัดการเรียนรู 

                             วิธีการสอนแบบคนควาดวยตนเอง มี   6   ข้ัน 

                          1.  ขั้นรับรู  สังเกต    

                          2.  ขั้นคิดวิเคราะห ประเด็นปญหา   

                          3.   ขั้นสังเคราะหสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม 

                         4.    ขั้นลงมือปฏิบัติ  

                         5.   ขั้นประเมินผลและปรับปรุง  

                         6.   ขั้นชื่นชมตอการปฏิบัติงาน  

8. กิจกรรมการจัดการเรียนรู 

                   - ครูทักทายนักเรียนเปนภาษาอังกฤษ  ตามธรรมเนียมปฏิบัติ 

                 -  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน /หลังเรียน 

 

ข้ันท่ี  1   รับรู  สังเกต     (เวลา   5  นาที ) 

   1.1นําเขาสูบทเรียนดวยการใหนักเรียนดูชื่อเร่ืองและภาพ ในหนังสือแบบเรียน หนา 12 แลวใหนักเรียนชวยกัน

บอกความหมายของคําวา  risky (dangerous) และตอบวา  Unit 1b น้ี นักเรียนจะไดเรียนรูเน้ือหาเกี่ยวกับอะไร 

(dangerous jobs) 



ข้ันท่ี 2    ข้ันคิดวิเคราะห ประเด็นปญหา  ( เวลา  10  นาที ) 

   2.1 อธิบายคําศัพทที่นักเรียนไมรู  (e.g. media - TV, newspaper and magazines; the Arts-music, painting,  

literature, cinema, dance) แลวใหนักเรียนเขียนคําศัพทเกี่ยวกับอาชีพคําอ่ืนๆที่รูจักใหไดมากที่สุด ภายในเวลา 4 นาที 

เสร็จแลวเปรียบเทียบคําตอบกับเพื่อน ตรวจคําตอบพรอมกัน       บนกระดาน นักเรียนลอกอาชีพทั้งหมด บนกระดาน

ใสลงในแผนภูมิใยแมงมุมของตนเองในสมุด  

Suggested Answer Key 

Money:  bank manager, stock broker, cashier 

Medicine:  doctor, nurse, surgeon, vet  

Transport:  train/bus/lorry driver, flight attendant 

The Arts:  musician, dancer, artist, director, sculptor, painter 

Law & Order:  lawyer, judge, MP 

Restaurants/Hotels: manager, waiter, chef, maid 

Other:  fire fighter 

Sports:  athlete, referee, footballer 

Media:  TV presenter, DJ, newspaper/magazine editor 

Education:  headmaster, private tutor 
 

2.2นักเรียนเลนเกมโดยแบงเปนทีม  ทีมละ 4-5 คน หัวหนาแตละทีม คิดอาชีพ คนละ 1 อาชีพ และผลัดกันออกมา

ทําทาใบ ทีมอ่ืนๆผลัดกันถามคําถามเพื่อเดาวาเปนอาชีพใด ทีมที่เดาไดถูกตองเปนทีมแรกได  1 คะแนน  และทีมที่ได

คะแนนมากที่สุดจะเปนทีมที่ชนะ เชน  

e.g.  Leader (dentist) – mimes pulling out tooth 

Team A S1:   Are you a sculptor?   etc. 

      ข้ันท่ี 3  ข้ันสังเคราะหสรางแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม   ( เวลา  15 นาที ) 

3.1 ครูใหนักเรียนจับคูเสียงที่ไดยินกับภาพ (A-C) จากน้ันใหนักเรียนอานชื่ออาชีพ (1-3) แลวจับคูกับคนที่อยูในภาพ (A-

C) และอธิบายวาแตละอาชีพเกี่ยวของกับอะไร 

KEY                        The first sound matches picture C. 

The second sound matches picture A. 

  The third sound matches picture B. 

  C 1  A 2  B 3 

 

 
 

Suggested Answer Key 

A storm chaser photographs lightning storms and tornadoes. 

A war photographer photographs battles during times of war. 

A wildlife photographer photographs animals and plants in their natural habitats. 

 3.2นักเรียนเรียนรูคําศัพทใหม โดยหาความหมายของคําศัพทในหนังสือแบบเรียน หนา 12 Ex.3 จากพจนานุกรม ครู

ตรวจคําตอบโดยใหนักเรียน ชวยกันบอกความหมาย ของคําศัพทแตละคํา  นักเรียนอานออกเสียง  สะกดคํา และเนน

เสียงหนัก – เบาของคํา (stress) อยางถูกตองตามหลักการอาน จากน้ันครูใหนักเรียนใชคํา/วลีเหลาน้ีแตงประโยค  แลว

อานสิ่งที่ตนเองเขียนใหเพื่อนฟง เสร็จแลวตรวจคําตอบพรอมกัน  



3.4  ครู ใหนักเรียนลองเติมคําศัพทในชองวางทีละคํา เพื่อดูวาคําไหนที่เติมลงในชองวางแลว อานไดใจความมาก

ที่สุด จากน้ันครูเปด CD1/track 11 ใหนักเรียนฟงเพื่อตรวจคําตอบ  

KEY 

   1 excitement   2 look for 3 hurricanes 4 brave   5 

travel  

   6 bombs and rockets 7 dangerous 8 talented 9 patient 10 proud 
 

 

Interviewer:  … you’re listening to Lifestyle Radio, 98.2 FM. Now, I’d like to welcome to 

the studio today three very special people who really don’t like desk jobs! 

They much prefer adventure and excitement. Sometimes, in fact, they 

even look for a little danger! First of all, we’ve got Warren Faidley, who is a 

real-life storm chaser in the USA. Warren, what exactly is a storm chaser? 

Warren Faidley:  Well, basically a storm chaser is someone who photographs things like 

tornadoes, lightning strikes and hurricanes for a living. 

Interviewer:  Wow! You must be really brave! 

Warren Faidley:  Well, yes, I guess so. I have to be really determined too though to get the 

best pictures. 

Interviewer:  I can imagine! So what do you like most about your job? 

Warren Faidley:  Well, that’s easy! Definitely the travel and the adventure. Oh, and the 

excitement of course! 

Interviewer:  Thanks, Warren. Now, someone else who has an exciting job is Jonathan 

Alpeyrie, who is a war photographer. Just imagine - every day he wakes 

up in the middle of a war zone where bombs and rockets are going off all 

the time! Obviously, it’s a very dangerous job, which requires a lot of 

courage. Jonathan, why do you want to do such a dangerous job? 

Jonathan Alpeyrie: Good question! Well, basically I want to show the world the horrors of war 

so that governments do more to stop them. 

Interviewer:  I see. OK, well finally I’d like to introduce Joel Sartore, who is a very 

talented ldlife photographer working with the National Geographic 

Society. Joel, your job must be really exciting, too. Do you enjoy it? 

Joel Sartore:  Oh yes, I love it! Photography is the key to the whole world, you know. 

You have to be very patient sometimes and, of course, very careful when 

photographing wild animals, but when I see the pictures I’ve taken, then I 

feel really proud! 

Interviewer:  Well, in my opinion you should all feel very proud of yourselves. 

You’re certainly braver than I am! Guys, thanks so much for coming 

on the show! 

   ข้ันท่ี 4     ข้ันลงมือปฏิบัติ ( เวลา  15 นาที) 



             4.1 นักเรียนหาความหมายของคําที่พิมพตัวหนา ใน Ex.4b  ในหนังสือแบบเรียน หนา 12 โดยครู

แนะนําใหนักเรียนเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท ถาไมรูจริงๆ ครูใหนักเรียนหาคําศัพทจากพจนานุกรม 

เสร็จแลวตรวจคําตอบพรอมกัน 

          4.2นักเรียน  แสดงความคิดเห็นวาอะไรที่สําคัญมากกวา กันในการเลือกอาชีพ  ระหวางการไดเงินจํานวนมาก 

(making a lot of money) หรือความพอใจของตนเอง (personal satisfaction) พรอมทั้งใหเหตุผล  โดยครูอธิบายวา  

personal satisfaction หมายถึง  the pleasure that you feel when you do something you want to do or get something 

you want to get หรือครูอาจใหนักเรียน เขียนประโยค 2-3 ประโยคใน เวลา 3 นาที ในหัวขอน้ี แลวพูดใหเพื่อนฟง    

ครูขออาสาสมัครออกมาอานประโยคที่ตนเองเขียนใหเพื่อนในชั้นฟง 

Suggested Answer Key 

I think personal satisfaction is more important because if you don’t like what you do, even if you 

make a lot of money, you still won’t be happy. 

4.1 นักเรียนอาน Learning to learn ในหนังสือแบบเรียน  หนา 13 ครูบอกเคล็ดลับในการจดจําคํา  adjectives ดวย

การเรียนรู คํา ที่มีความหมาย ตรง กัน ขาม  จากน้ันครูให นักเรียนเลือกคํา  adjectives  

จาก Ex.3 ในหนังสือแบบเรียน หนา 12 แลวเขียนบนกระดาน  (e.g. talented, proud, patient, brave) และ

กระตุนใหนักเรียนชวยกันบอกคําศัพทที่มีความหมายตร งกันขามกับ adjectives เหลาน้ี (untalented, modest, 

impatient, cowardly)   

4.2 นักเรียนทํา  Ex.6a ในหนังสือแบบเรียน หนา 13 โดย อานออกเสียง personal adjectives ขอ  1-11  

โดยเนนเสียงหนัก-เบาของคํา  (stress) อยางถูกตองตามหลักการอาน  แลวใหนักเรียน ชวยกันหาความหมาย

ของคํา ศัพทที่ไมรู  ครูชี้ใหนักเรียนเห็นวา  adjectives บางคํา เมื่อเพิ่ม  prefix ขางหนา            จะทําใหมี

ความหมายตรงกันขาม เชน happy – unhappy จากน้ันใหนักเรียนจับคู adjectives (1-11) กับคําตรงกันขาม (a-

k) ครูใหนักเรียนฟง CD1/track 12 เพื่อตรวจคําตอบรวมกัน 

KEY 1 d 2 c 3 a 4 j 5 b 

 6 h 7 i 8 k 9 f 10 g 11 e 

 
 

 

 

       ข้ันท่ี 5   ข้ันประเมินผลและปรับปรุง  (  เวลา 10นาที) 
        

5.1 นักเรียนอานคําศัพทอาชีพและตัวอยางประโยค ( A war reporter needs to be brave and smart.) จากน้ันให

นักเรียนจับคูกัน แลวเลือกคํา adjectives ที่จะบรรยายลักษณะอาชีพเหลาน้ีไดดีที่สุด ครูสุมถามคําตอบจาก

นักเรียนหลายๆ คู   
 Suggested Answer Key 

A nursery teacher needs to be imaginative and patient. 

A fire fighter needs to be brave and skilful. 

A storm chaser needs to be patient and careful. 

A lawyer needs to be hardworking and smart. 

A waiter needs to be friendly and polite. 

A doctor needs to be smart and skilful. 



              ข้ันท่ี 6    ชื่นชมตอการปฏิบัติงาน (  เวลา 5 นาที) 

           6.1 ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทบทวน 

           6.2 นักเรียนทําใบงาน 

           6.3  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

9.  สื่อการเรียน / แหลงการเรียนรู 

                   9.1  สื่อการเรียน 

                  1.  หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 

                 2.  ใบความรู 

                 3.  ใบงาน 

                 4.   Dictionary 

                 5. คูมือหนังสือภาษาอังกฤษ 

                 6.  รูปภาพ เกี่ยวกับอาชีพ 

                7. บัตรคํา 

                8. แบบฝกหัด 

                9.  แถบประโยค 

                10. เกม 

         9.2   แหลงการเรียนรู 

                 1. หองเรียน                         

                2.  ศูนยการเรียนรู ICT 

                3. หอสมุด              

               4.  ศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

              10.   การวัดผลประเมินผล 

 

ดานท่ี ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัด/

ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 

1.  คุณธรรม  

จริยธรรม  คานิยม 

1. คุณธรรม  จริยธรรมคานิยม 

1.1  มีความขยัน อดทน  รับผิดชอบ  และ

ซื่อสัตย 

ดานปริมาณ  รอยละ 100 

ดานคุณภาพ  รอยละ 80 

 

 

สังเกตพฤติกรรม

การทํางาน 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

2. ความรู 2. ดานความรู 

  2.1 อานจับใจความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนิน

ชีวิตของบุคคลที่แตกตางกันและสามารถ

 

สังเกตพฤติกรรม 

 

 

แบบสังเกต

พฤติกรรม/ 



แยกแยะและแสดงความคิดเห็นได 

            ดานปริมาณ  รอยละ  100     

            ดานคุณภาพ  รอยละ  80       

2.2  เขียนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต โดยแสดง

เหตุผลและความชอบ 

            ดานปริมาณ  รอยละ  100    

           ดานคุณภาพ  รอยละ  80 

2.3  แบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน 

          ดานปริมาณ  รอยละ  100     

           ดานคุณภาพ  รอยละ  80 

 

 

ตรวจใบงาน/

แบบทดสอบ/

ตรวจแบบฝกหัด/ 

ชิ้นงาน 

แบบประเมิน 

ใบงาน/ 

แบบทดสอบ/

แบบฝกหัด/

ชิ้นงาน 

3. ทักษะ 3. ดานทักษะ 

3.1  การปฏิบัติกิจกรรมดวยความ กระตือรือรน  

คลองแคลว 

ดานปริมาณ  รอยละ 100 

ดานคุณภาพ  รอยละ 80 

 

 

 

 

สังเกตพฤติกรรม 

 

 

แบบสังเกต 

 

 

 

 

11.บันทึกผลการเรียนรู 

ดานท่ี ตัวบงชี้ความสําเร็จ ผลการประเมินผานเกณฑ

คิดเปนรอยละ 

จํานวนนักเรียน (คน) 

1.  

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คานิยม 

1. คุณธรรม  จริยธรรมคานิยม 

1.1  มีความขยัน อดทน  รับผิดชอบ  และซื่อสัตย 

ดานปริมาณ  รอยละ 100 

ดานคุณภาพ  รอยละ 80 

 

ดานปริมาณ         % 

ดานคุณภาพ         % 

ขยัน    ผ   =           คน 

มผ  =          คน 

อดทน   ผ =           คน 

มผ  =         คน 

รับผิดชอบ 

ผ =         คน 

มผ  =       คน 

ซื่อสัตย 

ผ =           คน 

มผ  =         คน 

2. ความรู 2. ดานความรู 

2.1 อานจับใจความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต

ของบุคคลที่แตกตางกันและสามารถแยกแยะและ

 

ดานปริมาณ          % 

ดานคุณภาพ           % 

 

ผานเกณฑ                คน 
ไมผานเกณฑ             คน 

 



แสดงความคิดเห็นได 

              ดานปริมาณ  รอยละ  100    

              ดานคุณภาพ  รอยละ    80       

2.2  เขียนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต โดยแสดง

เหตุผลและความชอบ 

               ดานปริมาณ  รอยละ  100  

               ดานคุณภาพ  รอยละ  80 

2.3แบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน 

           ดานปริมาณ  รอยละ  100      

          ดานคุณภาพ  รอยละ  80 

 

 

 

ดานปริมาณ           % 

ดานคุณภาพ           % 

 

 

ดานปริมาณ           % 

ดานคุณภาพ          % 

 

 

 

 

 

ผานเกณฑ                คน 
ไมผานเกณฑ            คน 

 

 

ผานเกณฑ                 คน 
ไมผานเกณฑ             คน 

3. ทักษะ 3. ดานทักษะ 

3.1  การปฏิบัติกิจกรรมดวยความ กระตือรือรน  

คลองแคลว 

ดานปริมาณ รอยละ 100   ดานคุณภาพ รอยละ  80 

 

ดานปริมาณ             % 

ดานคุณภาพ            % 

 

ผานเกณฑ            คน 

 

ไมผานเกณฑ         คน 

 

                                                                                                          ลงช่ือ.............................................ครูผูสอน  

                                                                                                  ( นางเยาวลักษณ    คบพิมาย) 

                  

แบบประเมินการทํางานกลุม 

หนวยการเรียนรูท่ี  1   Lifestye        แผนการจัดการเรียนรูท่ี   2    เรื่อง   people  and  job         ช้ัน  ม. 3/1     เวลา  2     ชม. 

 

ท่ี 

 

ช่ือ – สกุล 

ประเด็นประเมิน  

รวมคะแนน 

( 12 ) 

ความรับผิดชอบ 

( 3 ) 

ความรวมมือ 

( 3 ) 

ความตั้งใจ 

( 3 ) 

กระบวนการ 

(3 ) 

1 ดช.นนทวัฒน   ภูมี      

2 ดช. อาทิตย  ภูมิภูเขียว      

3 ดญ.สุราคณา   ชัยวิเศษ        

4 ดญ.รัชนก   พะยุหะ      

5 ดญ. วิลาลัย    ผาเผย      

6 ดช.ประธาน    โสมาส ี      

7 ดช.พิชญะ   สุทธิเดช      

8 ดช.ภาณุพงศ    รักเชื้อ      

9 ดญ.บุญรอด   คําจัตุรัส      

10 ดญ.ปาริชาติ   ดานณรงค      

11 ดญ.สุพรรษา  หนูเข็ม      

12 ดช.ศรายุทธ    หัสดง      

13 ดญ.ปาริชาติ    บุตะเคียน      



14 ดญ.รัตนาพร   สายสังข      

15 ดญ.สายธาร  ชางตอ      

16 ดญ.จุรีรัตน    พรมแสน      

17 ดญ.กาญจนา   ศรีอุน      

18 ดช.จักรพันธ   คําพิพจน      

19 ดญ.กุลจิรา    ยอดมณี      

20 ดญ.ศริน    สุขเสวย      

 

เกณฑการประเมิน      10 – 12  คะแนน   ระดับ 3  =  ดีเย่ียม 

7 –  9  คะแนน    ระดับ 2  =  ดี                                                                               ลงช่ือ..............................ผูประเมิน 

4 –  6  คะแนน     ระดับ 1  =  พอใช                                                                       ( นางเยาวลักษณ   คบพิมาย) 

0 –  3  คะแนน    ระดับ  0  =  ปรับปรุง                                                                           ……/……./……. 

 

 

 

 

แบบประเมินการทํางานกลุม 

หนวยการเรียนรูท่ี  1  Lifestye               แผนการจัดการเรียนรูท่ี   2       เรื่อง    People and  job           ช้ัน  ม. 3/2   เวลา  

1    ชม. 

 

ท่ี 

 

ช่ือ – สกุล 

ประเด็นประเมิน  

รวมคะแนน 

( 12 ) 

ความรับผิดชอบ 

( 3 ) 

ความรวมมือ 

( 3 ) 

ความตั้งใจ 

( 3 ) 

กระบวนการ 

(3 ) 

1 ดช.กฤษณะ    เหลาคํา      

2 ดช.บัณดิษฐ  ทัพธานี      

3 ดช.อโนทัย    สุขพันธ      

4 ดช.ภาณุพงศ   ภูมิภูเขียว      

5 ดญ.รัชนก    รอดรัตน      

6 ดญ.ศิริภัสสรณ   ขอประสงค      

7 ดญ.ศุภกร       ขอประสงค      

8 ดญ. วาสนา    สวัสด ี      

9 ดช.ประพรรณ    ไชยตาด ี      

10 ดช.ศักรินทร    ดีย่ิง      

11 ดช.เกียรติพงษ   หัสสาลีมูล      

12 ดญ.ชนาภา    ยมนัตถ      

13 ดญ.ชนาพร    ยมนัตถ      

14 ดช.ศรัญู   วงษไกร      

15 ดญ.พิมพวิภา อนุนิวัฒน      

16 ดญ.เข็มพลอย พุมไสว      

17 ดช.มุน ี    ศรีสูงเนิน      

18 ดช.ปริญญา    สบายใจ      



19 ดช.ชุติพงษ     เมฆเปรียญ      

20 ดช.สุนทร    วรพจน      

21 ดญ.วิลัยพร       ไพเราะ      

22 ดช.อรรถชัย    เพ็งบํารุง      

23 ดช.นรุตน   เพียรผล      

24 ดช  ณัฐวุฒิ   เติมสุข      

เกณฑการประเมิน      10 – 12  คะแนน   ระดับ 3  =  ดีเย่ียม 

7 –  9  คะแนน    ระดับ 2  =  ดี                                                                 ลงช่ือ..............................ผูประเมิน 

4 –  6  คะแนน     ระดับ 1  =  พอใช                                                         ( นางเยาวลักษณ   คบพิมาย) 

0 –  3  คะแนน    ระดับ  0  =  ปรับปรุง                                                             ……/……./……. 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนนการทํางานกลุม 

 

ประเด็นประเมิน ระดับคะแนน 

 

3 2 1 

1.ความรับผิดชอบในการ

ทํางาน 

-ทํางานที่ไดรับมอบหมาย

อยางเต็มความสามารถและ

พยายามแกปญหาดวย

ตนเองทุกคร้ังผลงานมี

คุณภาพ 

-ทํางานที่ไดรับมอบหมาย

เปนบางคร้ัง  ไมแกปญหา

ดวยตนเอง  แตคุณภาพ

ผลงานไมคอยดี 

- มรับผิดชอบตอการ

ทํางาน ที่ไดรับมอบหมาย

งานเสร็จลาชา ผลงาน

พอใช 

2.ความรวมมือในการ

ทํางาน 

-รวมมือทํางานกับสมาชิก

ในกลุมอยางเต็มใจทุกคร้ัง 

-ใหความรวมมือและแสดง

ความคิดเห็นเปนบางคร้ัง 

-หลีกเลี่ยงไมใหความ

รวมมือไมแสดงความ

คิดเห็น 

3.ความต้ังใจในการทํางาน -ทํางานที่ไดรับมอบหมาย

ตามกําหนดเวลา 

-ทํางานที่ไดรับมอบหมาย

เปนบางคร้ัง 

-ตองควบคุมและชี้แจงใน

การทํางานอยูเสมอ 

4.กระบวนการทํางานกลุม -ดําเนินการวางแผนและ

ปฏิบัติตามขั้นตอนอยางมี

ระบบ 

-ดําเนินการวางแผนแต

ปฏิบัติงานไมเปนไปตาม

ขั้นตอน 

-ไมมีการแผนที่ดี ขั้นตอน

การปฏิบัติงานไมเปน

ระบบ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

แบบบันทึกการวัดผลและประเมินผล 

หนวยการเรียนรู 1   Lifestye           แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2    เรื่อง   People  and job      ช้ัน  ม. 3/1   เวลา  1    ชม. 

คําช้ีแจง :  ใหใสคะแนนลงในชองรายการประเมิน 

 

ช่ือ – สกุล 

ประเด็นประเมิน  

คะแนน 

 

รอยละ คุณธรรม ความรู ทักษะ 

รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย สนทนา เขียน ทดสอบ คลองแคลว 

ดช.นนทวัฒน   ภูมี           

ดช. อาทิตย  ภูมิภูเขียว           

ดญ.สุราคณา   ชัยวิเศษ             

ดญ.รัชนก   พะยุหะ           

ดญ. วิลาลัย    ผาเผย           

ดช.ประธาน    โสมาสี           

ดช.พิชญะ   สุทธิเดช           

ดช.ภาณุพงศ    รักเช้ือ           

ดญ.บุญรอด   คําจัตุรัส           

ดญ.ปาริชาต ิ  ดานณรงค           

ดญ.สุพรรษา  หนูเข็ม           

ดช.ศรายุทธ    หัสดง           

ดญ.ปาริชาต ิ   บุตะเคียน           

ดญ.รัตนาพร   สายสังข           

ดญ.สายธาร  ชางตอ           

ดญ.จุรีรัตน    พรมแสน           

ดญ.กาญจนา   ศรีอุน           

ดช.จักรพันธ   คําพิพจน           

ดญ.กุลจิรา    ยอดมณี           

ดญ.ศริน    สุขเสวย           

เชิงปริมาณ           

รอยละ           

เชิงคุณภาพ           

รอยละ           

 

     ลงช่ือ...................................ผูประเมิน  

( นางเยาวลักษณ  คบพิมาย ) 



ครูผูสอน 

 

 

 

แบบบันทึกการวัดผลและประเมินผล 

        หนวยการเรียนรูท่ี   1 Lifestye      แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2     เรื่อง people  and  job       ช้ัน  ม.3/2     เวลา  1   ชม. 

คําช้ีแจง   ใหใสคะแนนลงในชองรายการประเมิน 

 

ช่ือ – สกุล 

ประเด็นประเมิน  

คะแนน 

 

รอยละ คุณธรรม ความรู ทักษะ 

รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย สนทนา เขียน ทดสอบ คลองแคลว 

ดช.กฤษณะ    เหลาคํา           

ดช.บัณดิษฐ  ทัพธานี           

ดช.อโนทัย    สุขพันธ           

ดช.ภาณุพงศ   ภูมิภูเขียว           

ดญ.รัชนก    รอดรัตน           

ดญ.ศิริภัสสรณ   ขอประสงค           

ดญ.ศุภกร       ขอประสงค           

ดญ. วาสนา    สวัสดี           

ดช.ประพรรณ    ไชยตาดี           

ดช.ศักรินทร    ดีย่ิง           

ดช.เกียรติพงษ   หัสสาลีมูล           

ดญ.ชนาภา    ยมนัตถ           

ดญ.ชนาพร    ยมนัตถ           

ดช.ศรัญู   วงษไกร           

ดญ.พิมพวิภา อนุนิวัฒน           

ดญ.เข็มพลอย พุมไสว           

ดช.มุน ี    ศรีสูงเนิน           

ดช.ปริญญา    สบายใจ           

ดช.ชุติพงษ     เมฆเปรียญ           

ดช.สุนทร    วรพจน           

ดญ.วิลัยพร       ไพเราะ           

ดช.อรรถชัย    เพ็งบํารุง           

ดช.นรุตน   เพียรผล           

ดช  ณัฐวุฒิ   เติมสุข           

เชิงปริมาณ           

รอยละ           

เชิงคุณภาพ           

รอยละ           

          ลงชื่อ...................................ผูประเมิน 

(นางเยาวลักษณ  คบพิมาย ) 

แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

หนวยการเรียนรูท่ี   1   Lifestye                แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2     เรื่อง    people  and  job               ช้ัน  ม. 3/1   

เวลา  1 ชม. 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียน/นอกเวลาเรียน และประเมินตามสภาพความเปนจริง 



 

ช่ือ – สกุล 

คุณลักษะท่ีพึงประสงค  

คะแนน  

(  9    ) 

ผลการประเมิน 

รัก

ชาติ 

(3) 

ซื่อสัตย

(3) 

มีวินัย 

(3) 

ใฝ

เรียนรู 

(3) 

พอเพียง 

(3) 

มุงมั่น 

(3) 

รักความเปน

ไทย(3) 

จิตสาธารณะ

(3) 

ดช.นนทวัฒน   ภูมี           

ดช. อาทิตย  ภูมิภูเขียว           

ดญ.สุราคณา   ชัยวิเศษ             

ดญ.รัชนก   พะยุหะ           

ดญ. วิลาลัย    ผาเผย           

ดช.ประธาน    โสมาสี           

ดช.พิชญะ   สุทธิเดช           

ดช.ภาณุพงศ    รักเชื้อ           

ดญ.บุญรอด   คําจัตุรัส           

ดญ.ปาริชาติ   ดานณรงค           

ดญ.สุพรรษา  หนูเข็ม           

ดช.ศรายุทธ    หัสดง           

ดญ.ปาริชาติ    บุตะเคียน           

ดญ.รัตนาพร   สายสังข           

ดญ.สายธาร  ชางตอ           

ดญ.จุรีรัตน    พรมแสน           

ดญ.กาญจนา   ศรีอุน           

ดช.จักรพันธ   คําพิพจน           

ดญ.กุลจิรา    ยอดมณี           

ดญ.ศริน    สุขเสวย           

 

เกณฑการใหคะแนน  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ      ระดับ 3   = ดีเย่ียม     พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและนอยคร้ัง     ระดับ 2  =  ดี 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนบางคร้ัง                    ระดับ 1  = พอใช      พฤติกรรมไมชัดเจน     ระดับ 0  = ปรับปรุง 

 

ระดับคุณภาพ            8 –9        =  ดีเย่ียม                 6-  7       =   ด ี              4 –5       =  พอใช                        0 –3         = ปรับปรุง 

 

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 
(นางเยาวลักษณ  คบพิมาย ) 

ครูผูสอน 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

หนวยการเรียนรูท่ี    1    Lifestye            แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2      เรื่อง People  and  job         ช้ัน  ม. 3/2  เวลา  1  

ชม. 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียน/นอกเวลาเรียน และประเมินตามสภาพความเปนจริง 

 

ช่ือ – สกุล 

คุณลักษะท่ีพึงประสงค  

คะแนน  

(9) 

 

ผลการ

ประเมิน 

รักชาติ 

(3) 

ซื่อสัตย

(3) 

มีวินัย 

(3) 

ใฝเรียนรู 

(3) 

พอเพียง 

(3) 

มุงมั่น 

(3) 

รักความ

เปนไทย(3) 

จิตสาธารณะ

(3) 



ดช.กฤษณะ    เหลาคํา           

ดช.บัณดิษฐ  ทัพธานี           

ดช.อโนทัย    สุขพันธ           

ดช.ภาณุพงศ   ภูมิภูเขียว           

ดญ.รัชนก    รอดรัตน           

ดญ.ศิริภัสสรณ   ขอประสงค           

ดญ.ศุภกร       ขอประสงค           

ดญ. วาสนา    สวัสดี           

ดช.ประพรรณ    ไชยตาดี           

ดช.ศักรินทร    ดีย่ิง           

ดช.เกียรติพงษ   หัสสาลีมูล           

ดญ.ชนาภา    ยมนัตถ           

ดญ.ชนาพร    ยมนัตถ           

ดช.ศรัญู   วงษไกร           

ดญ.พิมพวิภา อนุนิวัฒน           

ดญ.เข็มพลอย พุมไสว           

ดช.มุน ี    ศรีสูงเนิน           

ดช.ปริญญา    สบายใจ           

ดช.ชุติพงษ     เมฆเปรียญ           

ดช.สุนทร    วรพจน           

ดญ.วิลัยพร       ไพเราะ           

ดช.อรรถชัย    เพ็งบํารุง           

ดช.นรุตน   เพียรผล           

 

เกณฑการใหคะแนน  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ    ระดับ 3   = ดีเย่ียม       พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและนอยคร้ัง      ระดับ 2  =  ดี 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนบางคร้ัง                   ระดับ 1  = พอใช       พฤติกรรมไมชัดเจน                                 ระดับ 0  = ปรับปรุง 

ระดับคุณภาพ             21 – 24        =  ดีเย่ียม                      18 -  20       =   ด ี           15 – 17       =  พอใช                14 – 0         = 

ปรับปรุง 
ลงชื่อ..........................................ผูประเมิน 

(นางเยาวลักษณ   คบพิมาย ) 

………./………./………. 

 

แบบประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ 

หนวยการเรียนรูท่ี  1  Lifestye               แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2    People  and  job     ช้ัน ม.  3/1  เวลา  1  ชม. 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนประเมินจากสภาพความเปนจริงของนักเรียน 

 

ช่ือ – สกุล 

การอานคิด วิเคราะห และเขียนส่ือความ  

คะแนน 

( 15) 

 

ผลการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี1 ตัวช้ีวัดท่ี2 ตัวช้ีวัดท่ี3 ตัวช้ีวัดท่ี4 ตัวช้ีวัดท่ี5 

สามารถคัดสื่อที่

ตองการอานฯ(3) 

สามารถจับ

ประเด็นฯ(3) 

สามารถ

สังเคราะห ฯ

(3) 

สามารถสรุป

คุณคาฯ ( 3) 

สามารถสรุป

อภิปรายฯ(3) 

ดช.นนทวัฒน   ภูมี        



ดช. อาทิตย  ภูมิภูเขียว        

ดญ.สุราคณา   ชัยวิเศษ          

ดญ.รัชนก   พะยุหะ        

ดญ. วิลาลัย    ผาเผย        

ดช.ประธาน    โสมาสี        

ดช.พิชญะ   สุทธิเดช        

ดช.ภาณุพงศ    รักเชื้อ        

ดญ.บุญรอด   คําจัตุรัส        

ดญ.ปาริชาติ   ดานณรงค        

ดญ.สุพรรษา  หนูเข็ม        

ดช.ศรายุทธ    หัสดง        

ดญ.ปาริชาติ    บุตะเคียน        

ดญ.รัตนาพร   สายสังข        

ดญ.สายธาร  ชางตอ        

ดญ.จุรีรัตน    พรมแสน        

ดญ.กาญจนา   ศรีอุน        

ดช.จักรพันธ   คําพิพจน        

ดญ.กุลจิรา    ยอดมณี        

ดญ.ศริน    สุขเสวย        

 

เกณฑการใหคะแนน       พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ      ระดับ 3   = ดีเย่ียม       พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและนอยคร้ัง      ระดับ 2  =  ดี 

                                   พฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนบางคร้ัง                   ระดับ 1  = พอใช        พฤติกรรมไมชัดเจน                              ระดับ 0  = 

ปรับปรุง 

 

ระดับคุณภาพ   13 – 15   =  ดีเย่ียม      10 -  12   =   ด ี     7 – 9     =  พอใช    8 – 0    = ปรับปรุง    7 – 9  =  พอใช      8 – 0   =  

ปรับปรุง 

 

            ลงชื่อ.........................................ผูประเมิน 
(นางเยาวลักษณ    คบพิมาย) 

ครูผูสอน 

 

 

แบบประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ 

หนวยการเรียนรูท่ี   1   Lifestye    แผนการจัดการเรียนรูท่ี   2    People  and  job         ช้ัน ม. 3/2   เวลา   1   ชม. 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนประเมินจากสภาพความเปนจริงของนักเรียน 

 

ช่ือ – สกุล 

การอานคิด วิเคราะห และเขียนส่ือความ  

คะแนน 

( 15) 

 

ผลการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี1 ตัวช้ีวัดท่ี2 ตัวช้ีวัดท่ี3 ตัวช้ีวัดท่ี4 ตัวช้ีวัดท่ี5 

สามารถคัดสื่อที่

ตองการอานฯ

(3) 

สามารถจับ

ประเด็นฯ(3) 

สามารถ

สังเคราะห ฯ

(3) 

สามารถสรุป

คุณคาฯ ( 3) 

สามารถสรุป

อภิปรายฯ(3) 

ดช.กฤษณะ    เหลาคํา        

ดช.บัณดิษฐ  ทัพธานี        



ดช.อโนทัย    สุขพันธ        

ดช.ภาณุพงศ   ภูมิภูเขียว        

ดญ.รัชนก    รอดรัตน        

ดญ.ศิริภัสสรณ   ขอประสงค        

ดญ.ศุภกร       ขอประสงค        

ดญ. วาสนา    สวัสด ี        

ดช.ประพรรณ    ไชยตาด ี        

ดช.ศักรินทร    ดีย่ิง        

ดช.เกียรติพงษ   หัสสาลีมูล        

ดญ.ชนาภา    ยมนัตถ        

ดญ.ชนาพร    ยมนัตถ        

ดช.ศรัญู   วงษไกร        

ดญ.พิมพวิภา อนุนิวัฒน        

ดญ.เข็มพลอย พุมไสว        

ดช.มุน ี    ศรีสูงเนิน        

ดช.ปริญญา    สบายใจ        

ดช.ชุติพงษ     เมฆเปรียญ        

ดช.สุนทร    วรพจน        

ดญ.วิลัยพร       ไพเราะ        

ดช.อรรถชัย    เพ็งบํารุง        

ดช.นรุตน   เพียรผล        

ดช  ณัฐวุฒิ   เติมสุข        

เกณฑการใหคะแนน       พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ      ระดับ 3   = ดีเย่ียม    พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและนอยคร้ัง      ระดับ 2  =  ดี 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนบางคร้ัง                   ระดับ 1  = พอใช     ฤติกรรมไมชัดเจน                       ระดับ 0  = ปรับปรุง                                              ระดับ

ระระดับคุณภาพ    13 – 15 =  ดีเย่ียม      10 -  12  =   ด ี   7 – 9  =  พอใช    8 – 0         = ปรับปรุง    7 – 9   =  พอใช       8 – 0         = 

ปรับปรุง                                             
              ลงชื่อ.............................................ผูประเมิน 

( นางเยาวลักษณ  คบพิมาย ) 

บันทึกผลการจัดการเรียนรูเพ่ิมเติม 
 

1.ผลการเรียน 

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

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

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

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

2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   ไดแก 

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

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

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

3.  ผลที่เกิดกับผูเรียน 



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

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

4.  ปญหาหรือสิ่งที่ตองการพัฒนา 

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

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

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

5.   ขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงในการสอนคร้ังตอไป  

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

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

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

 

 

                                                                        ลงชื่อ................................................... 

                                                                                ( นางเยาวลักษณ    คบพิมาย ) 

                                                                                            ครูผูสอน 

 

 

 

 

 

 

Pretest / Post  test 

 
Direction:    Choose  the  correct  answer. 

1. He  usually  travels  on  train/foot. 

2. She  is  a talented/rewarding   photographer. 

3. He  never  lies. He  ‘s a (n)  honest  /patient  person. 

4. I  miss  the   hustle  and  noise/bustle   of  LA. 

5. Public  transport   is  convenient /heavy  here. 

6. I’m   hometown/homesick.I  miss  home. 

7. I  hate   the  constant/crowed   noise  in  Paris. 

8. He  feels   lonely/friendly   away   from  his   family. 

9. War   reporters   must  be  pround/brave.  

 
 

 



 

KEY 

     

     1 foot   2 talented 3 honest  4 bustle  5 

convenient   

6 homesick 7 constant 8 lonely  9 brave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่..... 

Name…………………………….Surname…………………..………Nickname……………………. 

lass……………….Number…………………Subject……………………Date………………….……

.. 

 

Direction :  Write      mind  mapping   about  people  and  job. 

 

                                                              mind  mapping 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน                        ดีเยี่ยม                             ดี                      พอใช                      ปรับปรุง 

 

                                                                   ลงชื่อ...........................................ผูประเมิน 

                                                                         ( นางเยาวลักษณ   คบพิมาย) 

                                                                                ……./……./……. 

  
 

    

ใบงานที่..... 

Name…………………………….Surname………………………………Nickname……………… 

Class……………….Number…………………Subject……………………Date……………………. 

            Direction :    Write   about   the   job   that  you  like   ?  

                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 

             ผลการประเมิน                        ดีเย่ียม                             ดี                      พอใช                      ปรับปรุง      



 

                                                                               ลงชื่อ...........................................ผูประเมิน 

                                                                                     ( นางเยาวลักษณ   คบพิมาย) 

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

 

 

 

 

 

    

                                                    Exercise 1 
    Direction:    Match   the  opposites.  Listen  and  check. 

1. Brave                                    a. unfriendly 

2. Imaginative                          b. lazy 

3. Friend                                   c. unimaginative 

4. Sociable                               d. cowardly 

5. Hardworking                        e. unskilled 

6. Patient                                  f. dishonest 

7. Polite                                    g. careless 

8. Smart                                    h. impatient 

9. Honest                                  I. impolite 

10. Careful                                 j. shy 

11. Skiful                                   k.stupid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                           Exercise 2 

Direction :  Complete   the  sentences  so  that   they  are   true   for  you. Use  

Who   or  Which. 

 

1. I  like   people……………..are …………..and………………. 

2. I  often   go  to  the   park,………………is   the  perfect   place   to…………….. 

3. I  can’t  stand   people………………are…………….and……………….. 

4. I  like  reading    books………….are   about  ………………….. 

5. I  prefer   hotels……..have………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 เกณฑการประเมิน 



การสังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม 

 ประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 2  

หนวยการเรียนรูที่  1    Lifestye    เร่ือง    People  and  job 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพของการประเมินพฤติกรรม 

3 2 1 

1. ความรับผิดชอบใน

การทํางาน 

ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย

อยางเต็มความสามารถและ

พยายามแกปญหาดวยตนเองทุก

คร้ัง  ผลงานมีคุณภาพ 

ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายเปน

บางคร้ัง  ไมแกปญหาดวยตนเอง 

ผลงานคุณภาพคอนขางดี 

ไมรับผิดชอบตอ

หนาที่  งานเสร็จ

ลาชา  ผลงานพอใช 

 

2. ขยัน/อดทน ไมยอทอตออุปสรรคทํางานดวย

ความเต็มใจกระตือรือรนในการ

ทํางานมีความสุขในการทํางาน 

ทํางานจนสําเร็จไมทิ้งงาน  งานดี 

มีคุณภาพ 

ไมยอทอตออุปสรรคทํางานดวย

ความเต็มใจ  กระตือรือรนในการ

ทํางาน แตไมรอบคอบในการ

ทํางาน มีความสุขในการทํางาน 

ทํางานจนสําเร็จ  ผลงานคอนขาง

ดี 

ทํางานไมสําเร็จ 

หรือสําเร็จแตงานไม

มีคุณภาพ 

 

 

 

3. ประหยัด/อดออม ใชวัสดุอุปกรณและใชจายสิ่งของ

ที่จําเปนอยางรูคุณคา ไมฟุมเฟอย  

รักษาสมบัติของตนเอง และ

สวนรวม  

 

ใชวัสดุอุปกรณและใชจายสิ่งของ

คอนขางฟุมเฟอย 

ฟุมเฟอยมาก ไม

ประหยัด ไมออม 

 

 

 

4.ซื่อสัตย ไมพูดปดไมลักขโมยเปนที่

ไววางใจของผูอ่ืน 

พูดปด/ลักขโมยเปนบางคร้ังเปนที่

ไววางใจของผูอ่ืนเปนบางคร้ัง 

พูดปดลักขโมยไม

เปนที่ไววางใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการประเมินดานความรู 

 ประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 

  หนวยการเรียนรูที่   1  Lifestye   เร่ือง People  and  job   

 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพของการประเมินพฤติกรรม 



3 2 1 

2.1 อานจับใจความสําคัญ

เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต

ของบุคคลที่แตกตางกัน

และสามารถแยกแยะและ

แสดงความคิดเห็นได 

            

อานจับใจความสําคัญ

เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต

ของบุคคลที่แตกตางกัน

และสามารถแยกแยะและ

แสดงความคิดเห็น ได

ถูกตองชัดเจน 

.อานจับใจความสําคัญเกี่ยวกับ

การดําเนินชีวิตของบุคคลที่

แตกตางกันและสามารถ

แยกแยะและแสดงความ

คิดเห็น  ไดถูกตองและชัดเจน

บางสวน 

 อานจับใจความสําคัญเกี่ยวกับ

การดําเนินชีวิตของบุคคลที่

แตกตางกันและสามารถแยกแยะ

และแสดงความคิดเห็นไดไม

ถูกตองและไมชัดเจน 

2. 2  เขียนเกี่ยวกับอาชีพ

ในอนาคต โดยแสดง

เหตุผลและความชอบ 

 ได        
 

 

เขียนเกี่ยวกับอาชีพใน

อนาคต โดยแสดงเหตุผล

และความชอบไดถูกตอง

และชัดเจน 

เขียนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต 

โดยแสดงเหตุผลและ

ความชอบไดถูกตองและ

ชัดเจน บางสวน 

เขียนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต 

โดยแสดงเหตุผลและความชอบ 

ไมถูกตองและไมชัดเจน 

 

 

 

เกณฑการประเมิน ดานทักษะ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 

หนวยการเรียนรูที่ 1 Lifestye    เร่ือง   People   and  job 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพของการประเมินพฤติกรรม 

3 2 1 

ปฏิบัติกิจกรรมดวยความ

คลองแคลว 

 

ปฏิบัติหรือแสดง

พฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติหรือแสดง

พฤติกรรมบอยคร้ัง 

ปฏิบัติหรือแสดง

พฤติกรรมบางคร้ังหรือ

นอยคร้ัง 

 

 

 

 

                                                                                                                                ลงชื่อ

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

                                                                                                                                   ( นางเยาวลักษณ  คบพิมาย ) 

                                                                                                                                                ครูผูสอน  

 ขอเสนอแนะของหัวหนากลุมสาระ 

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

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

  



                                                                                                                             ลงชื่อ

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

                                                                                                                                ( นางเยาวลักษณ  คบพิมาย ) 

                                                                                                                    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

   ขอเสนอแนะของหัวหนาชวงชั้น 

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

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

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

.. 

 

                                                     

                                                                                                                            ลงชื่อ

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

                                                                                                                                  ( นางสาวประยูร   วงศาสนธิ์ ) 

                                                                                                                                          หัวหนาชวงชั้นที่ 3 

 

     ขอเสนอแนะของผูบริหาร 

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

  

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

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

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

 

 

                                                                                                                        ลงชื่อ

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

                                                                                                                                 ( นายสมยศ           เพ็ชรวงษา ) 

                                                                                                                               ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต  

                                                                                                                                  

………/………./………... 

                      

 

แผนการจัดการเรียนรูที่  2 



หนวยการเรียนรูที่ 1 

Lifestye 

เร่ือง  People  and  job 
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