
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผังภาพที่ 1 ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง”  

หน่วยการเรียนรู้  “Interpersonal relationship ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 6 ชั่วโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ภาระงาน/ช้ินงาน 
1.ความสามารถในการสื่อสาร 
 -การฟัง : การคาดเดาข้อมลู การหาข้อมูลเฉพาะ 
 -การพูด : การให้เหตผุล การยกตวัอย่าง การน าเสนอ
ข้อมูล 
 -การอ่าน : การอ่านออกเสียง การจับใจความส าคัญ  
 -การเขียน : การบรรยายข้อมลู การสรุปความ 
2. ความสามารถในการคิด 
 -คิดวิเคราะห์ ตีความหมาย 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา     
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 -ท างานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัว  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

1. ซื่อสัตย์สจุริต  
2. มีวินัย    
3. ใฝ่เรียนรู้  
4. อยู่อย่างพอเพียง  
5. มุ่งมั่นในการท างาน    
6. รักความเป็นไทย  
7. มีจิตสาธารณะ 
 

-โครงงานสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หน่วยพอเพียง 
“Interpersonal relationship” 

( 6 ชั่วโมง) 
   นักเรียนมีความรู้และทักษะการสื่อสาร
เกี่ยวกับ การใช้ภาษาในการทักทาย ขอบคุณ 
กล่าวลา การแนะน าตนเอง การแนะน าเพื่อน
และบุคคลใกล้ตัวและการใช้ส านวนตอบรับ 
เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ผูเ้รียนจะต้องใช้
ภาษา น้ าเสยีงและกริิยาท่าทาง สภุาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ
เจ้าของภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสนทนา
แลกเปลีย่น ข้อมูลเกีย่วกับตนเอง กิจกรรม 
และสถานการณ์ต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
เรื่อง Introduction (1 ชั่วโมง) 

ต 1.2 ม.2/1 
สาระการเรียนรู้ : การพูดทักทาย แนะน าตนเอง 
แนะน าเพื่อน และส านวนการตอบรับ  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง Offering help ( 1 ชั่วโมง) 
 ต 1.2 ม.2/3 
สาระการเรียนรู้ : การพูดถาม/ตอบถึง
ความต้องการของบุคคล 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
เรื่อง Apologizing ( 1 ชั่วโมง) 

ต 1.2 ม.2/1 
สาระการเรียนรู้ : การพูดขอโทษและการ
ขออนุญาต 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  
เรื่อง Departing  (1 ชั่วโมง) 

ต 1.2 ม.2/1 
สาระการเรียนรู้ : การพูดกล่าวลา 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

เรื่อง Permission ( 1 ชั่วโมง) 

ต 1.1 ม.2/5  

สาระการเรียนรู้ : การพูดถาม/ตอบถึงสิ่ง
ที่ชอบหรือไม่ชอบ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

เรื่อง Asking for information 

 ( 1 ชั่วโมง) 

ต 1.2 ม.2/1 
สาระการเรียนรู้ : การถามข้อมูลอื่น 

 



 
ผังภาพที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (BwD) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Introduction  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เวลา 1 ชั่วโมง 

  
                                                                             
                                                                                    

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสือ่สารทางภาษาในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
ตัวชี้วัด  ม. 2/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนัอย่าง
เหมาะสม 
สาระส าคัญ   

การพูดทักทาย แนะน าตนเอง แนะน าเพื่อนและ
ส านวนการตอบรับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเองและ
ผู้อื่น เพื่อเป็นประโยชน์การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกส านวนที่ใช้ในการทักทาย แนะน าตนเอง แนะน าเพื่อน
และการตอบรับได้ (K) 
2. พูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและผู้อืน่ได้อย่าง
เหมาะสม (P) 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร (A) 
 สาระการเรียนรู้ 
การพูดทักทาย แนะน าตนเอง แนะน าเพื่อน และส านวนการ
ตอบรับ  
สมรรถนะส าคัญ 
1. มีความสามารถในการสื่อสาร (การพูดทักทาย แนะน าตนเอง 
แนะน าผู้อื่น) 
2. ความสามารถในการคิด (สรา้งบทสนทนา) 
3. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต (โดยกระบวนการกลุ่ม) 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ซื่อสัตย์สุจริต (ท างานในทีมของตนไม่ลอกผลงานผู้อื่น) 
2. มีวินัย (ท างานให้เสร็จตามเวลา) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้) 
4. อยู่อย่างพอเพียง (ฝึกให้นักเรียนได้มีหลักคิดความสั้น-ยาว
พอประมาณตามความสามารถของผู้เรียน) 
 
 

Introduction   

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้ :   
 
สื่อการเรียนรู้ :  
 
แหล่งเรียนรู้ :  
 
เวลา :  1 ช่ัวโมง 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้ :   
 
สื่อการเรียนรู้ :  
 
แหล่งเรียนรู้ :  
 
เวลา :  1 ช่ัวโมง 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑผ์่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑ์ผ่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑ์ผ่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑ์ผ่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑ์ผ่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑ์ผ่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : วิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ และ
การท าใบงาน 
ชิ้นงาน : ใบงานการวิเคราะห์อัตราส่วนในของผสมต่าง ๆ 
การวัดประเมินผล :   
- วิธีการ ตรวจผลงาน / สังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือ แบบประเมินผลงาน/ แบบประเมินพฤติกรรม 
- เกณฑผ์่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : การพูดทักทาย แนะน าตนเอง แนะน าผู้อื่น  
ชิ้นงาน : บทสนทนาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
การวัดประเมินผล :      
ข้อประเมิน
(นักเรียน) 

วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ
ประเมิน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

บอกส านวนที่
ใช้ในการ
ทักทาย แนะน า
ตนเอง แนะน า
ผู้อื่น 

ตรวจสอบ
ความถูก
ต้องของ
บทสนทนา 

แบบ
ประเมิน 

ความถูกต้อง
ไม่ต่ ากว่า 
ระดับ พอใช้ 

พูดสนทนา
โต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง
และผู้อ่ืน 

ประเมิน
การพูด 

แบบ
ประเมิน
การพูด 

ไม่ต่ ากว่า 
ระดับ พอใช้ 

เจตคติที่ดีใน
การใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบ
บันทึกการ
สังเกต 

นักเรียนต้อง
ได้พฤติกรรม 
ไม่ต่ ากว่า 
ระดับ ดี 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรรมการเรียนรู้ : การใช้ชุดค าถาม / 
การสนทนาโต้ตอบ/ การแสดงบทบาทสมมุติ  
สื่อการเรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้ : เพลง Hello 
friends บทบาทสมมุต ิ 

 
 

 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Introduction  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เวลา 1 ชั่วโมง 

ขั้น Warm up 
 1. น าเข้าสู่บทเรียน โดยครโูชว์เนื้อเพลง Hello my friends. บนกระดาน และถามนักเรียนว่า How many 
words that you can read?  (พอประมาณ) 
 2. ครูโยงเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อเพลง Hello my friends โดยถามค าถามกระตุ้นคิดนักเรียนด้วยค าถาม
What is the greeting word? Do you know the other words that use for greeting?  (เงื่อนไขความรู้)   
 3.  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความแตกต่างระหว่างค าที่ใช้ในการทักทาย  What are differences 
between the greeting words?  (ความมีเหตุผล มิติทางวัฒนธรรม) 
ขั้น Presentation  
 4. ครูน าเสนอบทสนทนาเกี่ยวกับการทักทาย แนะน าตนเอง แนะน าผู้อื่น และการตอบรับที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 (เงื่อนไขความรู้) 
        5. ครูสุ่มนักเรียนมาแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับบทสนทนา แนะน าตนเอง แนะน าผู้อื่น  
ขั้น Practice 

          5. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน) กลุ่มละ 5-6 คน ให้นักเรียนร่วมวาง
แผนการท างานเป็นทีม โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มคิดบทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย แนะน าตนเอง แนะน าผู้อื่น และ
การตอบรับที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (พอประมาณ, ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
 6. ครูให้สมาชิกแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
 7. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทสนทนาทีเพ่ือน ๆ น าเสนอ (ความมีเหตุ มีผล) 
        8. ครูให้นักเรียนล้อมเป็นวงกลมเพื่อฝึกการสนทนากับผู้อ่ืน (มิติทางสังคม) ครูสังเกตความคล่องแคล่วและ
ความถูกต้องของการสนทนาของนักเรียน (ภูมิคุ้มกัน, มิติทางสังคม)                                                                                      
ขั้น Production 
 9. ครูให้นักเรียนจับคู่กันและเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับการแนะน าตนเอง แนะน าผู้อื่นที่มีความหลากหลายและ
แตกต่างจากบทสนทนาในห้องเรียน แล้วน ามาเสนอหน้าชั้นเรียนในคาบต่อไป 
ขั้น Wrap up 
 10. นักเรียนและครูสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับบทสนทนาร่วมกัน  
 
 
 
 

 
 
 



 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงแผนการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Introduction  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เวลา 1 ชั่วโมง 

 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q 1. How many words that you can read?  (พอประมาณ) 

Q 2.  What is the greeting word?  (เงื่อนไขความรู้)                
                                                             

 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q 3.  Do you know the other words that use for greeting?  (มีเหตุผล) 

Q 4. What are differences between the greeting words? (มีเหตุผล, มิติด้านวัฒนธรรม) 

 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

Q 5. How do you apply sufficiency economy in your daily life?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
5. แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่อง Introduction 

           5.1 ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดงันี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 

1. ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนรายบุคคล 
2. วิธีการวัดการประเมินผล และการจัดท าแบบประเมิน 
3. มีความรู้ในเนื้อหาที่สอน (ค าศัพท์, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

คุณธรรมของครูที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

มีความรักเมตตาต่อศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความ

ยุติธรรม มีความอดทน 

หลักพอเพียง 

ประเด็น 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 

เนื้อหา 

 

- ก าหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวนัของผู้เรียนให้
เรียนรู้เรื่องการทักทาย 

- เพื่อให้ผู้เรียนได้น าไปใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจ าวนั 

- เป็นเนื้อหาเร่ิมต้นของบทเรียนที่
ง่ายและท าให้นักเรียนน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้  

 

เวลา 

- ใช้เวลา 1 ชั่วโมง - เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝกึ
กระบวนการคิดและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่ครูจัดให้ 

- ครูวางแผนให้นักเรียนในกรณทีี่
นักเรียนส่งชิน้งานไม่ทันตามเวลาที่
ก าหนด โดยให้น าเสนอในภายหลัง
ได ้

การจัดกิจกรรม 

- ครูออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดบทสนทนา
ที่ใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวนัโดยมีการ
วิเคราะห์ตามหลักปศพพ. 

- เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
ความคิดอย่างสรา้งสรรค์ในการ
ท างาน 

- ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
หลักปศพพ.และเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมาย 

- ครูเตรียมชุดค าถามกระตุ้นคิด
เพื่อปลูกฝังหลักคิดอย่างพอเพียง
ให้กับนักเรียนเป็นไปตามเปา้หมาย
ของแผนบูรณาการปศพพ. 

-ครูเตรียมสิ่งประดิษฐ์ตัวอย่างเพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนนิกิจกรรม
ของผู้เรียน 

สื่อ/อุปกรณ์ - เลือกหรือใช้เพลงที่มีเนื้อเพลง
ไม่ยาวเกินไปเพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

- เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างสนุกสนาน 

-เตรียมสื่อให้พร้อมส าหรับการใช้
งาน 

แหล่งเรียนรู ้ - ใช้แหล่งเรียนรู้ จากต ารา     
เว็ปไซต ์

- เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สื่อที่มีอยา่ง
สร้างสรรค์และเหมาะสม 

- เตรียมแหล่งเรียนรู้อ่ืนให้นักเรียน
ได้สืบคน้ 

ประเมินผล - แบบประเมนิผลเหมาะสมกับ
เนื้อหา และกิจกรรม 

- เพื่อประเมินนักเรียนให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

- ชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้
ชัดเจน 



แผ่นที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Introduction  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา 1 ชั่วโมง 
ได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรูท้ี่ผู้เรียนต้องมีก่อน 
1. นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับการทักทาย แนะน าตนเอง แนะน า
เพื่อนและการตอบรับ 
2. นักเรียนมีความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรมของผู้เรียนที่จะท าใหก้ารเรียนรู้ส าเร็จ 

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์  

2. นักเรียนมีวินัยในตนเอง  

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนพูดสื่อสารในชีวติประจ าวนัได้

ตามความสามารถ                                    

2. นักเรียนแบ่งหน้าที่การท างานได้อย่าง

เหมาะสม 

1. นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นในการออกแบบบท
สนทนาของตนเอง  

1. นักเรียนมีการท างานเป็นกลุม่ รู้จักการ

วางแผนการท างาน ท าให้งานเสร็จตาม

ก าหนด   

2.นักเรียนมีการวิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์เพื่อให้

เข่ือมโยงตามหลัก ปศพพ.                      

3.นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ และมสี่วนร่วมใน

กิจกรรมการสอน ท าให้มีทักษะในการ

สื่อสารในชีวติประจ าวันได้ 

        6.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี ้

          ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการทักทาย 
แนะน าตนเอง แนะน าผู้อื่น 
ส านวนการตอบรับ 

- รู้วิธีการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม 

- เปิดเพลงเบา ๆ เพื่อไม่
รบกวนห้องเรียน
ข้างเคียง 

 - รู้วัฒนธรรมในการ
ด าเนินชีวิตของคนใน
ปัจจุบัน และส่งผลใน
อนาคต 

ทักษะ 

- นักเรียนมีการฝึกใช้
ทักษะภาษาอังกฤษในการ
ตอบค าถาม และน าเสนอ
งาน 

- ให้ความร่วมมือ และ
ท างานตามหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

-  นักเรียนร้องเพลง
ร่วมกันโดยเปล่งเสียงไม่
ดังเกินไป 

- มีทักษะในการใช้เลือกใช้
วัตถุนิยมที่ไม่กระทบกับ
การด าเนินชีวิตในสังคม 

ค่านิยม 

- เห็นคุณค่าในประโยชน์ 

 เห็นคุณค่าและน าไป
ประกอบอาชีพเพื่อเสริม
รายได้ในอนาคต 

- เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันเป็นทีม 

-เห็นคุณค่าของการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้อมลู
ซึ่งกันและกัน 

- เห็นคุณค่าของการไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม 

- เห็นคุณค่าในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันโดยยดึหลัก
ตาม ปศพพ โดยไมต่้อง
พึ่งพาวัตถุนิยมมากเกินไป 



 

   


