
 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่  1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ                                ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   3 

หนวยท่ี  1     Life  styes                                                                                  เวลาเรียน  12   ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูเร่ือง   City / Country  life                                                     เวลาเรียน  1     ชั่วโมง 

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

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

1.สาระสําคัญ 

              ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต  ครอบครัว อาชีพ ของแตละบุคลากร นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง 

สถานที่ ทองเที่ยว  การเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิกส 

2. มาตรฐานการเรียนรู มตฐ.  1.1    สาระท่ี 1     ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

             เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆและแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

3.  ตัวชี้วัด/ จุดประสงคการเรียนรู 

3.1 ตัวชี้วัด 

               ม.3/2    อานออกเสียง ขอความ  ขาว  โฆษณา  และบทรอยกรองสั้นๆได 

3.2  จุดประสงคการเรียนรู 

ดาน สอดคลองกับวิสัยทัศนโรงเรียน

ดาน 

1. ดานคุณธรรม  จริยธรรมคานิยม 

1.1  มีความขยัน อดทน  รับผิดชอบ  และซื่อสัตย 

ดานปริมาณ  รอยละ 100 

ดานคุณภาพ  รอยละ 80 

 

ดีและมีสุข 

2.ดานความรู 

2.1  พูด/เขียนบรรยายเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต และสถานที่ทองเที่ยวใน

ประเทศของตนได 

                 ดานปริมาณ  รอยละ  100       ดานคุณภาพ  รอยละ  80       

2.2   อานออกเสียงคํา ประโยค ขอความสั้นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

 ดานปริมาณ  รอยละ  100       ดานคุณภาพ  รอยละ  80 

2.3  แบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน 

ดานปริมาณ  รอยละ  100       ดานคุณภาพ  รอยละ  80 

 

 

ดาน 

 

 

 

 

ดานเกง 

 

 

 

 

 

 

สอดคลองกับวิสัยทัศนโรงเรียน



ดาน 

3. ดานทักษะ 

3.1  การปฏิบัติกิจกรรมดวยความ กระตือรือรน  คลองแคลว 

ดานปริมาณ  รอยละ 100 

ดานคุณภาพ  รอยละ  80 

 

 

พึ่งพาตนเองและชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน 

        4.  สาระการเรียนรู 

4.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 

                ขอความ  ขาว โฆษณา  และบทรอยกรอง  การใชพจนานุกรม  หลักการอาน ออกเสียง  เชน  

                   - การออกเสียงพยัญชนะตนคํา  และพยัญชนะทายคํา  สระเสียงสั้น   สระเสียงยาว สระประสม 

                  - การออกเสียงเนนหนัก – เบา  ในคําบางคํา 

                 -  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง ต่ํา ในประโยค 

                 - การออกเสียงเชื่อมโยงในขอความ 

                 - การแบงวรรคตอนในการอาน 

                 - การอานบทรอยกรองตามจังหวะ 

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 

                             วิธีการสอนแบบแกปญหา มี   6   ข้ัน 

                          1.  ขั้นสังเกต  

                          2.  ขั้นวิเคราะห  

                          3.   ขั้นสรางทางเลือก 

                         4.    ขั้นประเมินผลและเลือกทางเลือก  

                         5.   ขั้นปฏิบัติตามทางเลือก  

                         6.   ขั้นสรุป  

8. กิจกรรมการจัดการเรียนรู 

                   - ครูทักทายนักเรียนเปนภาษาอังกฤษ  ตามธรรมเนียมปฏิบัติ 

                 -  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน /หลังเรียน 

ข้ันท่ี  1   สังเกต     (เวลา   5  นาที ) 



        1.1       นักเรียนสํารวจเน้ือหาของหนังสือแบบเรียน Unit 1a หนา 10-11 แลวบอกครูวาเห็นอะไรบาง และ

นักเรียนคิดวาใน Unit น้ี จะไดเรียนเกี่ยวกับเร่ืองอะไร (Life in the city versus life in the country) 

        1.2นักเรียนดูภาพ ในหนังสือแบบเรียน หนา 10 แลวขออาสาสมัครในการบรรยายรูปภาพแตละรูป 

ข้ันท่ี 2   วิเคราะห  ( 10  นาที ) 

2.1 ครูใหนักเรียนทํา Ex.1 ในหนังสือแบบเรียน หนา 10 โดยใหนักเรียนปดตาและจินตนาการวา        ถานักเรียน

อยูในสถานที่ใดที่หน่ึงในภาพ นักเรียนจะไดยิน ไดเห็น ไดกลิ่น และรูสึกอยางไร  

Suggested Answer Key 
The  picture  on  the  left  shows  a  village  in  the countryside  next  to  a  lake  or  a  

river  and  some hills. I can hear the sound of water gently moving and birds singing.               

I can see the green grass on the hillside  and  I  can  smell  the  fresh  country  air. I feel 

relaxed and peaceful. The picture on the right shows a busy road in the city of London.  

I can hear the sound of traffic on the road and horns beeping. I can see the city and the  

tall  buildings,  and  I  can  smell  the  fumes  of  the cars. I feel stressed and anxious. 

   ข้ันท่ี 3  สรางทางเลือก (15 นาที ) 

3.1 นักเรียนดู Diaries ในหนังสือแบบเรียน หนา 10  แลวครูเปด CD1/track 9 ใหนักเรียนฟงและอานเน้ือหา

ตาม จากน้ันใหนักเรียนอานออกเสียงคําถามในหนังสือแบบเรียน หนา 11 Ex.2 ครูใหเวลานักเรียนในการทํา 

เสร็จแลวตรวจคําตอบรวมกัน ครูถามความหมายของคําศัพทที่พิมพตัวหนาใน Diaries โดยครูใหนักเรียน

เดาความหมายของคําศัพทจากบริบท ถานักเรียนไมรูจริงๆ ครูชวยบอกความหมายที่ถูกตองใหนักเรียน 

 KEY 

1  Sarah feels excited because she’s going shopping in Oxford Street 

and then to the cinema this afternoon.  

2  Annabel can’t stand the smell of the animals. 

3  Sarah’s school is very small. 

4  Annabel misses the hustle and bustle of London. 

5  Sarah misses the beautiful countryside and her friends from her hometown. 

6  Sarah is getting homesick. 

 

 

 

4.1 นักเรียนอานออกเสียงคําและวลีในหนังสือแบบเรียน หนา 11 Ex. 3 ทั้งน้ีเนนใหนักเรียนอาน       ออก

เสียง สะกดคํา และเนนเสียงหนัก-เบาของคํา (Stress) อยางถูกตองตามหลักการอาน นักเรียนดูความหมาย

ของคําและวลีเหลาน้ีในพจนานุกรม แลวใชคําเหลาน้ีแตงประโยค จากน้ันใหนักเรียนอาสาสมัคร ออกมา

อานประโยคที่ตนเองเขียนใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียน 

 
Suggested Answer Key 
In London people travel by tube. 

My school has great facilities. 



There is a lot of traffic in the city. 

I get homesick when I’m away from home. 

I miss my family when I am away from home. 

Farmers get up early every day to milk the cows. 

Animals on a farm live in a barn. 

Farmers feed the chickens corn or other grains. 

Annabel can’t stand the smell of the animals. 

When I visit my grandma she always meets the bus. 

I feel isolated in the countryside. 

In the city everything is close at hand. 

I like the hustle and bustle of the city. 

     ข้ันท่ี 4    ข้ันประเมินผลและเลือกทางเลือก ( 10 นาที) 

  4.1นักเรียนศึกษาเร่ืองการใช Present Continuous ในกรอบความรู  ในหนังสือแบบเรียน หนา 11 Ex.5  แลวให

นักเรียนชวยกัน บอกโครงสรางและการใช  รวมทั้งหาตัวอยาง ประโยคใน Diaries มา 2 ประโยค จากน้ันครูทบทวน

วิธีการเติม ing หลังกริยา โดยใหนักเรียนชวยกันบอกหลัก การและยกตัวอยาง (Verbs ending in -e drop the -e 

and add -ing. Verbs ending in one stressed vowel between two consonants double the last consonant 

and add -ing. Verbs ending in -l double the -l and add -ing. Verbs ending in -ie drop the –ie and take -y 

and –ing) นักเรียนศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Present Continuous ไดใน Grammar Reference Section 

ในหนังสือแบบเรียน หนา 119) 

Suggested Answer Key 
We form the present continuous with the verb “to be” and the main verb with       the 

-ing ending.  

Examples: Annabel’s mum is making breakfast. Today we are milking the cows       

in the barn and feeding the chickens. 

 

4.2 นักเรียนอานประโยคที่ 1 ในหนังสือแบบเรียน หนา 11 Ex. 7 แลวตอบคําถามครูตอไปน้ี 

- Does the sentence describe what Ann is doing now? (No)  

- Does it describe what she will do in the future? (No)  

- Does it describe something she does regularly i.e. a habit or routine? (Yes) 

- What tense is used? (the present simple) 

        ข้ันท่ี 5   ปฏิบัติตามทางเลือก  ( 15นาที) 

      5.1 ครูถามคําถามเชนเดียวกันน้ีกับประโยคที่ 2 และ 3 จากน้ันใหนักเรียนหาตัวอยางประโยคของแตละ 

tense ในบทอาน หนา 10  

1  present simple, a habit/routine 

2  present continuous, an action happening now 

3  present continuous, a future arrangement 

Examples:  

-  Everyone stays in bed late here. (habit/routine)  

-  It’s 8 am and Annabel’s mum is making breakfast. (an action happening now) 



-  This afternoon, we’re going shopping in Oxford Street and then we’re going to  

 the cinema! (future arrangements) etc 

           5.2นักเรียนทํา Ex.8 ในหนังสือแบบเรียน หนา 11 เปลี่ยนคํากริยาในวงเล็บใหอยูในรูปที่ถูกตองระหวาง 

present simple หรือ present continuous พรอมทั้งใหเหตุผล เสร็จแลวตรวจคําตอบรวมกัน  

1 am studying (an action happening now)      2 am sitting (a future arrangement) 

3 start (a routine)        4 am working (action happening now)       

                       5. am meeting (a future arrangement) 

5.3นักเรียนทํา Ex. 9 ในหนังสือแบบเรียน หนา 11 จับคูถามและตอบเกี่ยวกับบทอาน ในหนา 10 เชน 

A : Where does Annabel live? 

B : In London. 

       5.4 ครูเดินสังเกตขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม และกระตุนใหนักเรียนใชทั้ง present simple และ present 

continuous ในการถามและตอบ 

Suggested Answer Key 
A:  Where does Sarah live? 

B:  On a farm in the north of Scotland. 

A:  What time do they get up at Annabel’s house? 

B:  They get up late. 

A:  What time does Sarah usually get up? 

B:  She usually gets up at 5 am. 

A:  What is happening at Annabel’s house when Sarah’s writing her diary entry on 

Day 2? 

B:  Annabel’s mum is making breakfast. 

A:  What is happening at Sarah’s house on Day 2? 

B:  They are milking the cows in the barn and feeding the chickens.   etc 

 

               ข้ันท่ี 6  สรุป  ( 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 City  and  Country 

                7. บัตรคํา 

                8. แบบฝกหัด 

                9.  แถบประโยค 

                10. เพลง 

         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  พูด/เขียนบรรยายเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 

และสถานที่ทองเที่ยวในประเทศของตนได 

 

สังเกตพฤติกรรม 

 

 

แบบสังเกต

พฤติกรรม/ 



     ดานปริมาณ  รอยละ  100      

      ดานคุณภาพ  รอยละ  80       

2.2   อานออกเสียงคํา ประโยค ขอความสั้นๆ ที่

เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

  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  พูด/เขียนบรรยายเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต และ

สถานที่ทองเที่ยวในประเทศของตนได 

                 ดานปริมาณ  รอยละ  100   

                ดานคุณภาพ  รอยละ  80       

 

ดานปริมาณ        % 

ดานคุณภาพ         % 

 

 

 

ผานเกณฑ              คน 
ไมผานเกณฑ          คน 

 

 

 



2.2   อานออกเสียงคํา ประโยค ขอความสั้นๆ ที่

เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

               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) 

                      ตําแหนง  ครูผูชวย 

 

แบบประเมินการทํางานกลุม 

หนวยการเรียนรูท่ี  1   Lifestye        แผนการจัดการเรียนรูท่ี   1    เรื่อง City /Country         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   1      เรื่อง    City  /Country                   ช้ัน  ม. 3/2 

เวลา  2    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  1  เรื่อง  City /Country        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  1  City/ Country      ช้ัน  ม.3/2     เวลา  2   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  1  เรื่อง      City /Country              ช้ัน  ม. 3/1   เวลา  2 

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 ) 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

หนวยการเรียนรูท่ี    1    Lifestye            แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1    เรื่อง City /Country         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 1  City/Country    ช้ัน ม.  3/1  เวลา  1  ชม. 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนประเมินจากสภาพความเปนจริงของนักเรียน 

 

ช่ือ – สกุล 

การอานคิด วิเคราะห และเขียนส่ือความ  

คะแนน 

( 15) 

 

ผลการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี1 ตัวช้ีวัดท่ี2 ตัวช้ีวัดท่ี3 ตัวช้ีวัดท่ี4 ตัวช้ีวัดท่ี5 

สามารถคัดสื่อที่ สามารถจับ สามารถ สามารถสรุป สามารถสรุป



ตองการอานฯ(3) ประเด็นฯ(3) สังเคราะห ฯ

(3) 

คุณคาฯ ( 3) 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) 

 

 

 

แบบประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ 

หนวยการเรียนรูท่ี   1   Lifestye    แผนการจัดการเรียนรูท่ี   1       City /Country       ช้ัน ม. 3/2   เวลา   1   ชม. 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนประเมินจากสถาพความเปนจริงของนักเรียน 

 

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    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        

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 

 

บันทึกผลการจัดการเรียนรูเพ่ิมเติม 
 

1.ผลการเรียน 

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

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

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

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

2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   ไดแก 

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

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

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



3.  ผลที่เกิดกับผูเรียน 

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

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

4.  ปญหาหรือสิ่งที่ตองการพัฒนา 

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

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

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

5.   ขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงในการสอนคร้ังตอไป  

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

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

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

 

 

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

                                                                                ( นางเยาวลักษณ    คบพิมาย ) 

                                                                                            ครูผูสอน 

 

 

 

 

 

 

Pretest / Post  test 

 

 
1. Direction : Match  the  words. 

1………………….close                 A. homesick 

2 …………………heavy                B.transport 

3…………………get                     C. streets 

4…………………crowed              D. traffic 

5…………………public                E. at  hand 

6………………..feel                      F. air 

 7……………….fresh                    G. isolated 

 

 

 



 

KEY 

     

 

 

 

1 1 E  2 D  3 A  4 C 5 B  6 G  7 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่..... 

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

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

.. 

 

Direction :  Write      mind  mapping   about     city  and  country. 

 

                                                              mind  mapping 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน                        ดีเยี่ยม                             ดี                      พอใช                      ปรับปรุง 

 

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

                                                                         ( นางเยาวลักษณ   คบพิมาย) 

                                                                                ……./……./……. 

  
 

    

ใบงานที่..... 

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

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

            Direction :    Write   about your city  and  country. 

                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

             ผลการประเมิน                        ดีเย่ียม                             ดี                      พอใช                      ปรับปรุง      

 

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

                                                                                     ( นางเยาวลักษณ   คบพิมาย) 

  



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                    Exercise 1 

 Direction:  Read   and  listen  to  the  diaries   and  answer  the  questions.  Explain  

the  words  in  bold. 

1. Who   feels  excited   ? Why? 

2. What   can’t  Annabel   stand ? 

3. Whose   school  is  very  small? 

4. What  does   Annabek  miss ? 

5. What   does   Sarah  miss? 

6. Who’s  getting   homesick ? 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                               

 

                                              Exercise 2 
Direction :   Put  the  verbs  in  brackets  into   the  present  simple   or  the  

present  continuous. 

 

 

1. John…………………………(visit) his   parents   this   weekend. 

2. He……………………………(take)  me   to  school   everyday. 

3. Be  quite.The  baby…………………………..(sleep) 

4. He…………………….(meet)his   friends  tonight. 

5. She    usually…………………………..(get   up)   at    7.00  am. 

6. The   bus………………………..(leave)  every    evening   at  6.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 เกณฑการประเมิน 

การสังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม 

 ประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่  1    Lifestye    เร่ือง  City /Country  

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 1 

  หนวยการเรียนรูที่   1  Lifestye   เร่ือง  City /Country   

 



ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพของการประเมินพฤติกรรม 

3 2 1 

1.พูด/เขียนบรรยาย

เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 

และสถานที่ทองเที่ยวใน

ประเทศของตนได 

 

 พูด/เขียนบรรยายเกี่ยวกับ

การดําเนินชีวิต และ

สถานที่ทองเที่ยวใน

ประเทศของตนไดถูกตอง

ชัดเจน 

.  พูด/เขียนบรรยายเกี่ยวกับ

การดําเนินชีวิต และสถานที่

ทองเที่ยวในประเทศของตนได

ถูกตองและชัดเจนบางสวน 

 พูด/เขียนบรรยายเกี่ยวกับการ

ดําเนินชีวิต และสถานที่

ทองเที่ยวในประเทศของตนได

ไมถูกตองและไมชัดเจน 

2.  อานออกเสียงคํา 

ประโยค ขอความสั้นๆ ที่

เกี่ยวของกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

ได        
 

 

ไ อานออกเสียงคํา 

ประโยค ขอความสั้นๆ ที่

เกี่ยวของกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

ไดถูกตองและชัดเจน 

อานออกเสียงคํา ประโยค 

ขอความสั้นๆ ที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินชีวิตประจําวัน 

ไดถูกตองและชัดเจน บางสวน 

อานออกเสียงคํา ประโยค 

ขอความสั้นๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

ไมถูกตองและไมชัดเจน 

 

 

 

เกณฑการประเมิน ดานทักษะ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 1 Lifestye    เร่ือง  City /Country 

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  1 



หนวยการเรียนรูที่ 1 

Lifestye 

เร่ือง  City/ Country 

 

 

 

 

 

 
 


	Name…………………………….Surname………………………………Nickname………………
	Class……………….Number…………………Subject……………………Date…………………….

