
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผังภาพที่ 1 ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง”  

หน่วยการเรียนรู้  “Trends” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 6 ชั่วโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาระงาน/ชิ้นงาน 
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. ซื่อสัตย์สุจริต  
2. มีวินัย    
3. ใฝ่เรียนรู้  
4. อยู่อย่างพอเพียง  
5. มุ่งม่ันในการท างาน    
6. รักความเป็นไทย  
7. มีจิตสาธารณะ 
 

- ใบงานการเขียนบทกลอน
บรรยายบุคลิกลักษณะของ
สมาชิกในครอบครัวโดยใช้
ค าเปรียบเทียบ และการพูด
สื่อสารการอนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยพอเพียง 
Trend 

( 6 ชั่วโมง) 
นักเรียนพูดและเขยีนบรรยายเกีย่วกับ
ลักษณะเสื้อผ้าที่ตนชอบสวมใส ่เขา้ใจ
ข้อความออนไลน์ท่ีเกี่ยวกับแฟช่ันและ
บทความเกี่ยวกับ style icons พูดและ
เขียนบรรยายเกีย่วกับอุปนิสัยและ
ประสบการณ์ สามารถซื้อเสื้อผ้าจาก
ร้านค้าได้ และการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
เลือก หรือซื้อเสื้อผ้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
เรื่อง Cloths 
(1 ชั่วโมง) 

ต 1.1 ม.4-6/2, ม.4-6/3 ต 1.2 ม.4-6/1 
สาระการเรียนรู้ : ค าศัพท์เกี่ยวกบัประเภทของ
เสื้อผ้า และการบรรยายเกีย่วกับเสื้อผ้าที่นักเรียน
ชอบใส่ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  
เรื่อง Short Online Texts 

(2 ชั่วโมง) 
ต 1.1 ม.4-6/1,ม.4-6/2 ต 1.3 ม.4-6/1  
ต4.1 ม.4-6/1 
สาระการเรียนรู้ : นักเรียนอ่านบทสัมภาษณ์
เกี่ยวกับแฟช่ันวัยรุ่นในอดีต เรียนรู้ค าศัพท์ใน
บริบท และพูดคยุเกี่ยวกับแฟช่ันในประเทศของ
ตนได ้

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 
เร่ือง Used to and would  

(1 ชั่วโมง) 
ต 1.1 ม.4-6/2,ม.1/3,ม.4-6/4  
สาระการเรียนรู้ : เรียนรู้เกีย่วกับการใช้ 
used to และ would พูดคุยเกี่ยวกับ
โรงเรียนของนักเรียนเมื่อนักเรียนอายุ  
9 ขวบ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง Listening and 

Vocabulary 
(2 ชั่วโมง) 

ต 1.1 ม.4-6/3 ต 1.3 ม.4.-6/1  
ต2.2 ม.4-6/1  

สาระการเรียนรู ้: เรียนรู้เกีย่วกับ

ค าคุณศัพท์ (adjectives) และค าบุพบท 

(dependent prepositions)  
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผังภาพที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (BwD) 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Cloths 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 1 ชั่วโมง 

  
                                                                             
                                                                                    

 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ตัวชี้วดั 
ม.4-6/2 อ่านออกเสียงข้อความ  ขา่ว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบท
ละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลกัการอ่าน   
ม.4-6/3 อธิบายและเขยีนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ที่อา่น รวมทั้งระบแุละเขยีนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร   
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วดั  
ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกบัตนเองและเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ขา่ว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม และสื่อสาร  
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

สาระส าคัญ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับประเภทของเสื้อผา้ และการบรรยายเกี่ยวกับเสื้อผ้า
ที่นักเรียนชอบใส่ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เรียนรู้ค าศัพท์เกีย่วกับประเภทของเสื้อผ้าได(้K) 
2. พูดบรรยายเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่นักเรียนชอบใส่ได(้P) 
3. สามารถเลือกใช้เสื้อผา้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อตนเองได้ (A) 
 สาระการเรียนรู้ 
ค าศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า 
สมรรถนะส าคัญ 
1. มีความสามารถในการส่ือสาร (การพดู-ตอบค าถามโดยใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร) 
2. ความสามารถในการคิด (วิเคราะห์ถงึความจ าเป็นและคุณค่าของเส้ือผ้าโดย
วิเคราะห์ตามหลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต (โดยกระบวนการกลุ่ม) 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ซ่ือสัตย์สุจริต (ท างานด้วยตนเองไม่ลอกผลงานผู้อื่น) 
2. มีวินัย (ท างานให้เสร็จตามเวลา) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้) 
4. อยู่อย่างพอเพยีง (มีการวิเคราะห์เชื่อมโยงคุณค่าของเส้ือผ้าตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

 
 
 

World Animals  

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 
ชิน้งาน : 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 
- 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 
- 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 
- 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 
- 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 
- เกณฑผ์่าน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์/ 
พฤติกรรมระดับ 2 ขึ้นไปผ่านอยู่ในระดับ ดี 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : การพูดบรรยายเสื้อผ้าที่นักเรียนชอบใส่  
ชิ้นงาน : การน าเสนอเสื้อผ้าของนักเรียน 
การวัดประเมินผล :      
ข้อประเมิน
(นักเรียน) 

วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ
ประเมิน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

เรียนรู้ค าศัพท์
เกี่ยวกับ
ประเภทของ
เสื้อผ้าได้ 

การ
ทดสอบ
ค าศัพท ์ 

แบบทดสอบ ตอบถูกต้อง
ใช้เกณฑ์
ผ่านร้อยละ 
50 

การพูดบรรยาย
เกี่ยวกับเสื้อผ้า
ที่ชอบได้ 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบบันทึก
การสังเกต 

ผ่านเกณฑ์
การน าเสนอ
งานร้อยละ 
70 

เลือกใช้เสื้อผ้า
ให้สามารถใช้
ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ต่อตนเองได้ 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบบันทึก
การสังเกต 

วิเคราะห์
เชื่อมโยง
ความรู้ได้
ถูกต้อง 
ร้อยละ70 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรรมการเรียนรู้ : การใช้ชุดค าถาม /การ
บรรยายและการอ่านบทความ/ การวิเคราะห์การ
สื่อสารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
น าเสนอผลงาน 
สื่อการเรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้ : ใบกิจกรรม 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Cloths  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 1 ชั่วโมง 

ขั้น Warm up 
 1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน โดยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการแต่งกาย พร้อมให้ดูภาพการแต่งกายของคนไทย คน
ยุโรป และคนอินเดีย และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น พร้อมกับบอกลักษณะของชุดด้วยชุดค าถาม Q1, Q2 
(พอประมาณ)  
 2. ครูโยงเข้าสู่เนื้อหา โดยเขียนค าศัพท์ clothes, pattern และ material บนกระดาน ฝึกนักเรียนให้อ่านออก
เสียง พร้อมกับช่วยกันแปลความหมาย และยกตัวอย่างประกอบ 
ขั้น Presentation  
 3. ครูวาดรูปเสื้อ  T - shirt  สามรูปบนกระดาน ตัวแรกมีลายแถบแนวตั้ง ตัวที่สองมีลายแนวนอน และตัวที่
สามเป็นลายจุด อธิบายว่าเสื้อแต่ละตัวมีลายแตกต่างกัน จากนั้นอธิบายวัสดุของเสื้อผ้าที่ครูสวมใส่ ยกตัวอย่างเช่น ครู
สวมกางเกงที่ท ามาจากผ้าฝ้าย cotton และให้นักเรียนช่วยกันคิดค าศัพท์แล้วมาเขียนบนกระดาน ครูกระตุ้นด้วยชุด
ค าถาม Q3,Q4 (เงื่อนไขความรู้)   
 4. ครูถามนักเรียนเรื่องสไตล์การแต่งตัวของนักเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าท าไมถึงเลือกเสื้อผ้า
ลักษณะแบบนี้มาสวมใส่ โดยครูใช้ชุดค าถามกระตุ้นคิด Q5 (ความมีเหตุผล มิติทางวัฒนธรรม) 
ขั้น Practice 

5. ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปท่ีหน้า9 ให้นักเรียนจับคู่กันและช่วยกันจับคู่ค าศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ 

 (พอประมาณ, ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
        6. ครูเปิดแผ่นบันทึกเสียง track 1.07 เพ่ือให้นักเรียนฟัง และตรวจสอบค าตอบร่วมกัน 
 (มิติทางสังคม) 

7. ให้นักเรียนศึกษาค าในแบบฝึกหัดที่ 1  เน้นค าศัพท์เกี่ยวกับวัสดุที่ผลิตเสื้อผ้า leather, silk และ denim  
และค้นหาความหมายของค าศัพท์ และช่วยกันตรวจค าตอบ (มิติทางสังคม) 
ขั้น Production 

8. ครูให้นักเรียนเขียนอธิบายลักษณะของเสื้อผ้าที่ชอบใส่ ในบางกรณี อาจจะใช้ค าศัพท์ใน 
แบบฝึกหัดที่ 1 โดยใช้ชุดค าถาม Q6  

9. ให้นักเรียนอ่านค าถามและดูตัวอย่างค าตอบในกรอบค าพูด และให้นักเรียนจับคู่ผลัดกันถามและตอบ 
ค าถาม (มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
 10. ครใูห้ส่งตัวแทนมาน าเสนอหน้าห้องเกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผ้า โดยครูใช้ชุดค าถามกระตุ้นคิด Q7,Q8 
เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ขั้น Wrap up 

11. ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้า 107 หัวข้อ Vocabulary 
 bank  และให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเก่ียวกับ Clothes 
 12. นักเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกัน จากนั้นครูใช้ชุดค าถามกระตุ้นความคิด หลังการเรียนรู้ Q9,Q10 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงแผนการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Cloths  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 1 ชั่วโมง 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q 1. What does he/she wear? Why? (พอประมาณ) 
Q 2. Do you like his/her dress/cloths? Why? (พอประมาณ) 
Q 3. What are cloths, pattern and material? (เงื่อนไขความรู้)                                                                             

Q 4.  What are your cloths, pattern and material? (เงื่อนไขความรู้)                                                                            
Q 5.  What is your cloth’s style? Please give the reasons. (มีเหตุผล, มิติด้านวัฒนธรรม) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q 6. Do you like this fur coat? Why? (มีเหตุผล, มิติด้านวัฒนธรรม) 

Q 7. How do you save you money when you want a new cloth? (พอประมาณ) 

Q 8. Where should you buy the cloths? (พอประมาณ) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

Q 9. What are the advantages and disadvantages of choosing cloths? (มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

Q 10. How do you manage the old cloths? (มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
5. แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง World Animals 

           5.1 ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 

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

คุณธรรมของครู 

มีความรักเมตตาต่อศิษย์ มคีวามรบัผิดชอบ มีความ

ยุติธรรม มีความอดทน 

หลักพอเพียง 

ประเด็น 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 

เนื้อหา 

 

- ก าหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียนให้เรียนรู้
เรื่องใกล้ตัว ในเรื่องการแต่งกาย 
เสื้อผ้า 

- เพื่อให้ผู้เรียนได้รูค้ าศัพท์เกี่ยวกบั
เสื้อผ้า 

 

-ครูตรวจสอบเนื้อหาโดย
เตรียมการสอนค าศัพท์ และเตรียม
ค าถามกระตุ้นคิด 

 

เวลา 

-ก าหนดเวลาใหเ้หมาะสมกบั
เนื้อหาและกจิกรรม 

-เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้และเข้าใจ
ในเนื้อหาและมสี่วนร่วมในกิจกรรมที่
ครูจัดให ้

-ครูวางแผนให้นักเรยีนในกรณีที่
นักเรียนส่งช้ินงานไม่ทันตามเวลาที่
ก าหนด โดยให้น าเสนอในภายหลงั
ได ้

การจัดกิจกรรม 

-ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ค าศัพท์เกีย่วกับ
เสื้อผ้า และพูดบรรยายการแต่ง
กาย และเลือกใช้เสื้อผา้ได้อย่าง
เหมาะสมกับวิถีชีวิตประจ าวันของ
ผู้เรยีนโดยมีการวเิคราะห์ตาม
หลักปศพพ. 

-เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะความคดิ
อย่างสร้างสรรค์ในการท างาน 

-ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
หลักปศพพ.และเกิดการเรียนรูต้าม
เป้าหมาย 

ครูเตรียมชุดค าถามกระตุ้นคิดเพือ่
ปลกูฝังหลักคิดอย่างพอเพียงให้กับ
นักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนบูรณาการปศพพ. 

 

สื่อ/อุปกรณ์ - จัดเตรยีมใบกิจกรรม ให้
เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรยีน และพอดีกับจ านวน
นักเรียน 

- เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรยีนรูต้าม
จุดประสงค์การเรียนรู ้

-เตรียมใบกิจกรรมส ารองส าหรับ
นักเรียนที่ท าช ารุด  

แหล่งเรียนรู ้ -ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยูร่อบตัว/
สอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่น 

 

- เพื่อให้นักเรียนไดเ้ห็นคณุค่าของ
สิ่งมีชีวิตรอบตัว และรู้จักคิดต่อยอด
อย่างสร้างสรรค ์

-เตรียมแหล่งเรียนรู้อื่นให้นักเรียน
ได้สบืค้น 

ประเมินผล - แบบประเมินผลเหมาะสมกับ
ตัวช้ีวัด และกิจกรรม 

-เพื่อประเมินนักเรียนใหส้อดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู ้

-ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
           6. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนสอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

                       แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Cloths  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 1 ชั่วโมง 

6.1 ได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู ้

1. นักเรียนมีความรู้เรื่องค าศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผา้ 

2. นักเรียนพูดบรรยายเกี่ยวกับเสือ้ผ้าที่สวมใส ่

3. นักเรียนมีความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรม 

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์  

2. นักเรียนมีวินัยในตนเอง  

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนแบ่งหน้าท่ีการท างานได้อย่าง

เหมาะสม 

1. นักเรียนได้.ใช้ความคิดอย่าง
เป็นเหตเุป็นผลว่าเพราะเหตุใดจึง
เลือกใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ลักษณะแบบนั้น 

1. นักเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม รู้จักการวาง

แผนการท างาน ท าให้งานเสร็จตามก าหนด  

2.นักเรียนมีการวิเคราะห์ประโยชน์ของการ

เลือกใช้เสื้อผ้าเพื่อให้เขื่อมโยงตามหลัก 

ปศพพ.                       

3.นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ และมสี่วนร่วมใน

กิจกรรมการสอน ท าให้มีทักษะในการสื่อสาร

ในชีวิตประจ าวันได ้

        6.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดลุและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

          ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเสื้อผ้า 

- รู้วิธีการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม 

- มีความรู้เรื่องการ
เลือกใช้เสื้อผ้าให้
เหมาะสม 

 - รู้วัฒนธรรมในการ
ด าเนินชีวิตของคนใน
ปัจจุบนั และส่งผลใน
อนาคต 

ทักษะ 

1.นักเรียนมีการฝึกใช้
ทักษะภาษาอังกฤษในการ
ตอบค าถาม และน าเสนอ
งาน 

- ให้ความร่วมมือ และ
ท างานตามหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

- มีทักษะในการเลือกใช้
เสื้อผ้าในการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม 

- มีทักษะในการใช้เลือกใช้
วัตถุนิยมที่ไม่กระทบกับ
การด าเนินชีวิตในสังคม 

ค่านิยม 

- เห็นคุณค่าในประโยชน์
และโทษของการเลือกใช้
เสื้อผ้าที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

- เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันเป็นทีม 

-เห็นคุณค่าของการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้อมลู
ซึ่งกันและกัน 

- เห็นคุณค่าของการใช้
เสื้อผ้าทีม่ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- เห็นคุณค่าในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันโดยยดึหลัก
ตามปศพพ  



 

  


