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ค าชี้แจง 
 
  แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลัก คือ มุ่งให้นักเรียนเตรียมตัว
สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบใหม่ 

  การสอบระบบใหม่นี้นักเรียนต้องมีความเตรียมพร้อมอย่างดีตลอดเวลา ทั้งในการสอบสะสม
คะแนนการเข้าสอบจริง ๆ แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ได้จัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์จาก
การท าแบบฝึกหัด และตัวอย่างข้อสอบแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้น เพ่ือเตรียมตัวสอบใน
โรงเรียนและเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

  ทางผู้จัดท าหวังว่าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อยและ
ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนโชคดี สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะที่ปรารถนา เพ่ือจะได้น าความรู้มาพัฒนา
ตนเองและประเทศชาติ 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6   รหัสวิชา อ 33102                    เวลา  40 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       ภาคเรียนที่ 2                        1.0 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี การจับใจความส าคัญ การสรุปความ การตีความ การ
วิเคราะห์ความ  การใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็น  แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม  
ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
กับระดับของบุคคล โอกาสและสาถนที่ วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การค้นคว้าหรือสืบ 
ค้น การบันทึก การสรุป การแสดงความคิดเห็น และการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน   
การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือจ าลองเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม การใช้ภาษาในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน และชุมชน 
 โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็น อธิบายและสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล  เลือกใช้ เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรม 
เปรียบเทียบ ค้นว้าหรือสืบค้น บันทึก น าเสนอข้อมูล  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์   
 เพ่ือให้เกดิความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสรุปความ วิเคราะห์ ตีความ และเปรียบเทียบความ
แตกต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้จักใฝ่เรียนรู้จนเกิดเป็นวินัย ท าให้เกิดความมุ่งมั่นในการเรียน
และมีจิตสาธารณะ และสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เชื่อมโยงกับ
กลุ่มสาระการเรียนอื่นๆ และไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
 
ตัวชี้วัด 
ต 1.1   ม. 6/4 
ต 1.3   ม. 6/2 
ต.2.1   ม. 6/1, ม. 6/2, ม. 6/3 
ต.2.2   ม. 6/1, ม. 6/2 
ต 3.1   ม. 6/1 
ต 4.1   ม. 6/1 
ต 4.2   ม. 6/1, ม. 6/2 
 

รวม    11   ตัวชี้วัด 

 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1           เรื่อง   Conjunctions and Parallel Structure 
รหัสวิชา  อ 33102      รายวิชา (พ้ืนฐาน)  ภาษาอังกฤษ 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6          ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561                         เวลา  6  ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระท่ี 1   :    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน        ต 1.1 ม. 6/4, ต 1.3 ม. 6/2 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
   นักเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้าง หน้าที่ และความแตกต่างของกลุ่มค าและประโยคชนิดต่างๆของภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถใช้ประโยคชนิดต่างๆในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

สาระส าคัญ 
 การศึกษาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะต้องเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือจะได้น าความรู้ 
มาใช้ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Conjunctions and Parallel Structure  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

สมรรถนะส าคัญ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร (พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
 2.  ความสามารถในการคิด (การใช้เหตุผลการวิเคราะห์) 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูเขียนหัวข้อเรื่อง Conjunctions and Parallel Structure บนกระดานด า แล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบาย 
ตามความเข้าใจของแต่ละคน 
 



-3- 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. ครูแจกใบความรู้เรื่อง Conjunctions and Parallel Structure ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ถ้าไม่เข้าใจ 
ครูอธิบายเพิ่มเติม 
 2. นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากใบงาน เสร็จแล้วช่วยกันเฉลย ครูช่วยอธิบายไปพร้อมกัน 
 3. นักเรียนท าแบบทดสอบ  
 4. ครูเฉลยแบบทดสอบพร้อมอธิบาย 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง Conjunctions and Parallel Structure จากที่เรียนมา 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่อง Conjunctions and Parallel Structure 
 2. ใบงาน 
 3. แบบทดสอบ 
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การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
     การศึกษาภาษาอังกฤษ 
นักเรียนจะต้องเข้าใจ
โครงสร้างภาษาอังกฤษใน
เรื่องต่าง ๆ เพ่ือจะได้น า
ความรู้มาใช้ในการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 
 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 
 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด   
ต 1.1 ม. 6/4 
ต 1.3 ม. 6/2  

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
4.  กล้าคิด กล้าท า  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
 

 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะ 
1.  ความสามารถในการ
สื่อสาร (พูด เขียน น าเสนอ
ผลงาน) 
2.  ความสามารถในการคิด 
(การใช้เหตุผลการวิเคราะห์) 

 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 

 
แบบประเมินสมรรถนะ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

 
       

      ลงชื่อ ............................................................. ผู้สอน 
                   (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
 
 
 
 



-5- 

บันทึกผลหลังการสอน 
  
 ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 ปัญหาและอุปสรรค 
........................................................... ..................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  

 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
.............................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ........................................................ 

 
 

  ลงชื่อ ............................................................... ผู้สอน 
                                                             (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                       
......................................................................................................... ..................................................................... 

 
ลงชื่อ  ................................................................ ...............                       
                     (ดร. ภูวิชญ ์งิ้วลาย)                                             

         หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
ความเห็นของรองผูอ้ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
 
......................................................................................................... ..................................................................... 

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

                                                                                  (ดร. สุดารัตน์ ศรีมา)                                                                                     
                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2          เรื่อง   Wishes / Conditional Sentences and Subjunctive        
รหัสวิชา  อ 33102     รายวิชา (พ้ืนฐาน)  ภาษาอังกฤษ 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6         ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561                         เวลา  6  ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระท่ี 2   :    ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1 ม.6/1,  ต 2.1 ม.6/2,  ต 2.1 ม.6/3 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. เข้าใจความหมายโครงสร้างประโยคในบทอ่านต่าง ๆ 
 2. ใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนในการสื่อสารได้ 
 
สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษในแบบต่าง ๆ จะท าให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Wishes / Conditional Sentences and Subjunctive        

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร (พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
 2.  ความสามารถในการคิด (การใช้เหตุผล การวิเคราะห์) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูเขียนหัวข้อเรื่อง Wishes / Conditional Sentences and Subjunctive บนกระดานด า แล้วให้
นักเรียนช่วยกันอธิบายตามความเข้าใจของแต่ละคน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1. ครูแจกใบความรู้เรื่อง Wishes / Conditional Sentences and Subjunctive ให้นักเรียนศึกษา
ด้วยตนเอง ถ้าไม่เข้าใจ ครูอธิบายเพิ่มเติม 
 2. นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากใบงาน เสร็จแล้วช่วยกันเฉลย ครูช่วยอธิบายไปพร้อมกัน 
 3. นักเรียนท าแบบทดสอบ  
 4. ครูเฉลยแบบทดสอบพร้อมอธิบาย 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง Wishes / Conditional Sentences and Subjunctive 
จากที่เรียนมา 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่อง Wishes / Conditional Sentences and Subjunctive 
 2. ใบงาน 
 3. แบบทดสอบ  
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การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
     การเรียนรู้โครงสร้าง
ไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษใน
แบบต่าง ๆ จะท าให้นักเรียนน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในทักษะด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด 
ต 2.1 ม.6/1,  ต 2.1 ม.6/2,  
ต 2.1 ม.6/3 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
4.  กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะ 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
(พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
2.  ความสามารถในการคิด 
(การใช้เหตุผล การวิเคราะห์) 

 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 

 
แบบประเมินสมรรถนะ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
      ลงชื่อ ............................................................. ผู้สอน 
                    (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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บันทึกผลหลังการสอน 

 ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ ............ 
........................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
.............................................................................................................................................................. .............. 

 
 

  ลงชื่อ ............................................................... ผู้สอน 
                                                          (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                       
......................................................................................................... ..................................................................... 

 
ลงชื่อ  ................................................................ ...............                       
                      (ดร. ภูวชิญ์ งิ้วลาย)                                             

         หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
ความเห็นของรองผูอ้ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
 
......................................................................................................... ..................................................................... 

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

                                                                                  (ดร. สุดารัตน์ ศรีมา)                                                                                     
                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3          เรื่อง   Inversion of Verb and Adverb 
รหัสวิชา  อ 33102     รายวิชา (พ้ืนฐาน)  ภาษาอังกฤษ 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6         ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561                        เวลา  8  ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระท่ี 2   :    ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.2  ม.6/1 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. เข้าใจความหมายโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในประโยคลักษณะต่าง ๆ 
 2. ใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนในการสื่อสารด้านต่างๆได้ 
 
สาระส าคัญ 
 การศึกษาภาษาอังกฤษ นักเรียนต้องเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเรื่องต่าง ๆ เพื่อจะได้
น าความรู้นั้นไปฝึกใช้ในลักษณะต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Inversion of Verb and Adverb 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร (พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
 2.  ความสามารถในการคิด (การใช้เหตุผล การวิเคราะห์) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูเขียนหัวข้อเรื่อง Inversion of Verb and Adverb บนกระดานด า แล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบาย
ตามความเข้าใจของแต่ละคน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1. ครูแจกใบความรู้เรื่อง Inversion of Verb and Adverb ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ถ้าไม่เข้าใจ 
ครูอธิบายเพิ่มเติม 
 2. นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากใบงาน เสร็จแล้วช่วยกันเฉลย ครูช่วยอธิบายไปพร้อมกัน 
 3. นักเรียนท าแบบทดสอบ  
 4. ครูเฉลยแบบทดสอบพร้อมอธิบาย 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง Inversion of Verb and Adverb จากที่เรียนมา 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่อง Inversion of Verb and Adverb  
 2. ใบงาน 
 3. แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



-14- 

การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
     การศึกษาภาษาอังกฤษ 
นักเรียนต้องเข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเรื่อง
ต่าง ๆ เพ่ือจะได้น าความรู้นั้น
ไปฝึกใช้ในลักษณะต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด 
ต 2.2  ม.6/1 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
4.  กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะ 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
(พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
2.  ความสามารถในการคิด 
(การใช้เหตุผล การวิเคราะห์) 

 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 

 
แบบประเมินสมรรถนะ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 

      ลงชื่อ ............................................................. ผู้สอน 
                    (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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บันทึกผลหลังการสอน 

 ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 ปัญหาและอุปสรรค 
........................................................... ..................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 

 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................ ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 
 

  ลงชื่อ ............................................................... ผู้สอน 
                                                         (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                       
......................................................................................................... ..................................................................... 

 
ลงชื่อ  ................................................................ ...............                       
                     (ดร. ภูวิชญ ์งิ้วลาย)                                             

         หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
ความเห็นของรองผูอ้ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
 
......................................................................................................... ..................................................................... 

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

                                                                                  (ดร. สุดารัตน์ ศรีมา)                                                                                     
                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4       เรื่อง   Modal Verbs 
รหัสวิชา  อ 33102  รายวิชา (พื้นฐาน)  ภาษาอังกฤษ 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6      ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561                      เวลา  8  ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระท่ี 2   :    ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.2  ม.6/2 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. เข้าใจความหมายโครงสร้างประโยคในบทอ่านต่างๆ 
 2. ใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนในการสื่อสารได้ 

สาระส าคัญ 
 การศึกษาภาษาอังกฤษ นักเรียนต้องเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเรื่องต่างๆ เพ่ือจะได้น า
ความรู้นั้นไปฝึกใช้ในลักษณะต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Modal Verbs 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

สมรรถนะส าคัญ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร (พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
 2.  ความสามารถในการคิด (การใช้เหตุผลการวิเคราะห์) 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูเขียนหัวข้อเรื่อง Modal Verbs บนกระดานด า แล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบายตามความเข้าใจของ
แต่ละคน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3. ครูแจกใบความรู้เรื่อง Modal Verbs ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ถ้าไม่เข้าใจ ครูอธิบายเพิ่มเติม 
 4. นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากใบงาน เสร็จแล้วช่วยกันเฉลย ครูช่วยอธิบายไปพร้อมกัน 
 5. นักเรียนท าแบบทดสอบ  
 6. ครูเฉลยแบบทดสอบพร้อมอธิบาย 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง Modal Verbs จากที่เรียนมา 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่อง Modal Verbs  
 2. ใบงาน 
 3. แบบทดสอบ 
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การวัดและประเมินผล 
  

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
   การศึกษาภาษาอังกฤษ 
นักเรียนต้องเข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน
เรื่องต่างๆ เพ่ือจะได้น า
ความรู้นั้นไปฝึกใช้ในลักษณะ
ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 
 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 
 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด 
ต 2.2  ม.6/2  
 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
4.  กล้าคิด กล้าท า  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
 

 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะ 
1.  ความสามารถในการ
สื่อสาร (พูด เขียน น าเสนอ
ผลงาน) 
2.  ความสามารถในการคิด 
(การใช้เหตุผลการวิเคราะห์) 

 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 

 
แบบประเมินสมรรถนะ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
      ลงชื่อ ............................................................. ผู้สอน 
                    (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ ............ 
........................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 
 

  ลงชื่อ ............................................................... ผู้สอน 
                                                             (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                       
......................................................................................................... .................................................................... 

 
ลงชื่อ ................................................................ ...............                       
                 (ดร. ภูวชิญ์ งิ้วลาย)                                                                           

         หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
ความเห็นของรองผูอ้ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
 
......................................................................................................... .................................................................... 

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

                                                                                  (ดร. สุดารัตน์ ศรีมา)                                                                                     
                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5          เรื่อง   Quantifiers 
รหัสวิชา  อ 33102     รายวิชา (พ้ืนฐาน)  ภาษาอังกฤษ 6           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6         ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561                     เวลา  3  ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระท่ี 3   :    ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน  ต 3.1  ม. 6/1  
  
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. เข้าใจความหมายโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในประโยคลักษณะต่างๆ 
 2. ใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนในการสื่อสารด้านต่างๆ ได้ 

สาระส าคัญ 
 การศึกษาภาษาอังกฤษ นักเรียนต้องเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเรื่องต่างๆ เพื่อจะได้น า
ความรู้นั้นไปฝึกใช้ในลักษณะต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Quantifiers  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

สมรรถนะส าคัญ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร (พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
 2.  ความสามารถในการคิด (การใช้เหตุผล การวิเคราะห์) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูเขียนหัวข้อเรื่อง Quantifiers บนกระดานด า แล้วให้นักเรียนช่วยกันพูดอธิบายตามความเข้าใจ
ของแต่ละคน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1. ครูแจกใบความรู้เรื่อง Quantifiers ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ถ้าไม่เข้าใจ  
ครูอธิบายเพิ่มเติม 
 2. นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากใบงาน เสร็จแล้วช่วยกันเฉลย ครูช่วยอธิบายไปพร้อมกัน 
 3. นักเรียนท าแบบทดสอบ  
 4. ครูเฉลยแบบทดสอบพร้อมอธิบาย 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง Quantifiers จากที่เรียนมา 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่อง Quantifiers  
 2. ใบงาน (แบบฝึกหัด) เรื่อง Quantifiers  
 3. แบบทดสอบเรื่อง Quantifiers 
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การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
     การศึกษาภาษาอังกฤษ 
นักเรียนต้องเข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเรื่อง
ต่าง ๆ เพ่ือจะได้น าความรู้นั้น
ไปฝึกใช้ในลักษณะต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด 
ต 3.1 ม.6/1 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
4.  กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะ 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
(พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
2.  ความสามารถในการคิด 
(การใช้เหตุผล การวิเคราะห์) 

 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 

 
แบบประเมินสมรรถนะ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 

      ลงชื่อ ............................................................. ผู้สอน 
                    (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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บันทึกผลหลังการสอน 

 ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 ปัญหาและอุปสรรค 
........................................................... ..................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  

 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
.............................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ........................................................ 

 
 

  ลงชื่อ ............................................................... ผู้สอน 
                                                             (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                       
......................................................................................................... ..................................................................... 

 
ลงชื่อ  ..............................................................................                       
                     (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง)                                             

         หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
ความเห็นของรองผูอ้ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
 
......................................................................................................... ..................................................................... 

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

                                                                                  (ดร. สุดารัตน์ ศรีมา)                                                                                     
                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5           เรื่อง   Agreement of Subjects and Verbs 
รหัสวิชา  อ 33102      รายวิชา (พ้ืนฐาน)  ภาษาอังกฤษ 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6          ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561                        เวลา  3  ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระท่ี 4   :    ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.1  ม.6/1 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 นักเรียนสามารถใช้ Agreement of Subjects and Verbs ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 
สาระส าคัญ 
 การศึกษาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะต้องเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษในเรื่องต่างๆ เพ่ือจะได้น าความรู้
มาใช้ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Agreement of Subjects and Verbs 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร (พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
 2.  ความสามารถในการคิด (การใช้เหตุผลการวิเคราะห์) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูเขียนหัวข้อเรื่อง Agreement of Subjects and Verbs บนกระดานด า แล้วให้นักเรียนช่วยกันพูด
อธิบายตามความเข้าใจของแต่ละคน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูแจกใบความรู้เรื่อง Agreement of Subjects and Verbs ให้นักเรียนช่วยกันศึกษาด้วยตนเอง 
โดยครูเดินสังเกตและช่วยเหลือ 
 4. นักเรียนช่วยกันท าแบบฝึกหัดจากใบงาน โดยครูเดินสังเกตและช่วยเหลือ 
 5. ครูเฉลยแบบฝึกหัดจากใบงานพร้อมอธิบาย รวมทั้งให้โอกาสนักเรียนซักถาม 
 6. นักเรียนท าแบบทดสอบ  
 7. ครูเฉลยแบบทดสอบพร้อมอธิบาย 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง Agreement of Subjects and Verbs จากที่เรียนมา 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่อง Agreement of Subjects and Verbs 
 2. ใบงานเรื่อง Agreement of Subjects and Verbs 
 3. แบบทดสอบเรื่อง Agreement of Subjects and Verbs 
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การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
     การศึกษาภาษาอังกฤษ 
นักเรียนจะต้องเข้าใจ
โครงสร้างภาษาอังกฤษใน
เรื่องต่าง ๆ เพ่ือจะได้น า
ความรู้มาใช้ในการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 
 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 
 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด 
ต 4.1  ม.6/1  

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
4.  กล้าคิด กล้าท า  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
 

 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะ 
1.  ความสามารถในการ
สื่อสาร (พูด เขียน น าเสนอ
ผลงาน) 
2.  ความสามารถในการคิด 
(การใช้เหตุผลการวิเคราะห์) 

 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 

 
แบบประเมินสมรรถนะ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

 
       

      ลงชื่อ ............................................................. ผู้สอน 
                   (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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บันทึกผลหลังการสอน 
  
 ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ ............ 
........................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
.............................................................................................................................................................. .............. 

 
 

  ลงชื่อ ............................................................... ผู้สอน 
                                                             (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                       
......................................................................................................... ..................................................................... 

 
ลงชื่อ  ................................................................ ...............                       
                     (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง)                                             

         หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
ความเห็นของรองผูอ้ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
 
......................................................................................................... ..................................................................... 

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

                                                                                  (ดร. สุดารัตน์ ศรีมา)                                                                                     
                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

 

 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6           เรื่อง   The Other Group 
รหัสวิชา  อ 33102      รายวิชา (พ้ืนฐาน)  ภาษาอังกฤษ 6            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6          ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561                        เวลา  2  ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระท่ี 4   :    ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.2  ม. 6/1, ม. 6/2 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 นักเรียนสามารถใช้ The Other Group ต่างๆได้ถูกต้องกับกาลในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ 
 
สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษในแบบต่าง ๆ จะท าให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 โครงสร้างประโยค / ไวยากรณ์  
  - The Other Group 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 
สมรรถนะส าคัญ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร (พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
 2.  ความสามารถในการคิด (การใช้เหตุผล การวิเคราะห์) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูเขียนหัวข้อเรื่อง The Other Group บนกระดานด า แล้วให้นักเรียนช่วยกันพูดอธิบายตามความ
เข้าใจของแต่ละคน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูแจกใบความรู้เรื่อง The Other Group ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ถ้าไม่เข้าใจ  
ครูอธิบายเพิ่มเติม 
 4. นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากใบงาน เสร็จแล้วช่วยกันเฉลย ครูช่วยอธิบายไปพร้อมกัน 
 5. นักเรียนท าแบบทดสอบ  
 6. ครูเฉลยแบบทดสอบพร้อมอธิบาย 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง The Other Group จากที่เรียนมา 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่อง The Other Group 
 2. ใบงานเรื่อง The Other Group 
 3. แบบทดสอบเรื่อง The Other Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-34- 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
     การเรียนรู้โครงสร้าง
ไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษใน
แบบต่าง ๆ จะท าให้นักเรียนน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในทักษะด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด 
ต 4.2 ม. 6/1, ม. 6/2   
 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
4.  กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะ 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
(พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
2.  ความสามารถในการคิด 
(การใช้เหตุผล การวิเคราะห์) 

 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 

 
แบบประเมินสมรรถนะ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

 
       

      ลงชื่อ ............................................................. ผู้สอน 
                   (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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บันทึกผลหลังการสอน 

 ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 ปัญหาและอุปสรรค 
........................................................... ..................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  

 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
.............................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ........................................................ 

 
 

  ลงชื่อ ............................................................... ผู้สอน 
                                                             (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                       
......................................................................................................... ..................................................................... 

 
ลงชื่อ  ...............................................................................                       
                     (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง)                                             

         หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
ความเห็นของรองผูอ้ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
 
......................................................................................................... ..................................................................... 

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

                                                                                  (ดร. สุดารัตน์ ศรีมา)                                                                                     
                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6         เรื่อง   Vocabularies (an English word with Several Meanings) 
รหัสวิชา  อ 33102    รายวิชา (พื้นฐาน)  ภาษาอังกฤษ 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6        ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561                         เวลา  2  ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระท่ี 4   :    ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.2  ม. 6/1, ม. 6/2 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. ใช้ค ากริยาและไวยากรณ์ในการสื่อความที่ต้องการได้ถูกต้องและเหมาะสม 
 2. เข้าใจความหมายของค ากริยาที่มาใช้ในส านวนต่าง ๆ 
 
สาระส าคัญ 
 การทบทวนความรู้ชนิดของกริยา ท าให้ผู้เรียนเกิดความม่ันใจในการใช้ภาษา ตระหนักถึงความจ าเป็น
ในการปรับมาใช้กับชีวิตประจ าวัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Vocabularies (an English word with Several Meanings) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  
สมรรถนะส าคัญ 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร (พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
 2.  ความสามารถในการคิด (การใช้เหตุผล การวิเคราะห์) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูเขียนหัวข้อเรื่อง Vocabularies (an English word with Several Meanings) 
บนกระดานด า แล้วให้นักเรียนช่วยกันพูดอธิบายตามความเข้าใจของแต่ละคน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 3. ครูแจกใบความรู้เรื่อง Vocabularies (an English word with Several Meanings) ให้นักเรียนศึกษา 
ด้วยตนเอง ถ้าไม่เข้าใจ ครูอธิบายเพิ่มเติม 
 4. นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากใบงาน เสร็จแล้วช่วยกันเฉลย ครูช่วยอธิบายไปพร้อมกัน 
 5. นักเรียนท าแบบทดสอบ  
 6. ครูเฉลยแบบทดสอบพร้อมอธิบาย 

กิจกรรมรวบยอด 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง Vocabularies (an English word with Several Meanings) 

จากที่เรียนมา 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่อง Vocabularies (an English word with Several Meanings) 
 2. ใบงานเรื่อง Vocabularies (an English word with Several Meanings) 
 3. แบบทดสอบเรื่อง Vocabularies (an English word with Several Meanings) 
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การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
     การทบทวนความรู้ชนิด
ของกริยา ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความมั่นใจในการใช้ภาษา 
ตระหนักถึงความจ าเป็นใน 
การปรับมาใช้กับชีวิตประจ าวัน 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวัด 
ต 4.2  ม. 6/1, ม.6/2 
 

 
ใบความรู้ 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ใบงาน 

แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50  
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
4.  กล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะ 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
(พูด เขียน น าเสนอผลงาน) 
2.  ความสามารถในการคิด 
(การใช้เหตุผล การวิเคราะห์) 

 
แบบประเมิน
สมรรถนะ 

 
แบบประเมินสมรรถนะ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
      ลงชื่อ ............................................................. ผู้สอน 
                   (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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บันทึกผลหลังการสอน 

 ผลการสอน 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ ............ 
........................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
.............................................................................................................................................................. .............. 

 
 

  ลงชื่อ ............................................................... ผู้สอน 
                                                             (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                       
......................................................................................................... ..................................................................... 

 
ลงชื่อ  ................................................................ ...............                       
                     (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง)                                             

         หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
ความเห็นของรองผูอ้ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
 
......................................................................................................... ..................................................................... 

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

                                                                                  (ดร. สุดารัตน์ ศรีมา)                                                                                     
                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

แบบประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

& 

สมรรถนะส าคัญ 
 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  9  ประการ 
ชื่อ-สกุลนักเรียน ..................................................................... ............ ชั้น ..................... เลขที่……….. 

ค าชี้แจง  :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงใน    
  ช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 0 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ 
 เพลงชาต ิ

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
 ท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

    

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ 
 โรงเรียนและชุมชน 

    

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 และเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบัน 
 พระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ 
 พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

    

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม
 สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู

    

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแกเ่พื่อนด้าน
 ความซื่อสัตย ์

    

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ 
 โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มีความรับผิดชอบ 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน     
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน     
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ     
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสอื เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใช้สื่อไดอ้ย่าง 
 เหมาะสม 

    

4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู ้     
4.6 แลกเปลีย่นความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน     



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 

ค าชี้แจง  :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงใน
ช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 0 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั     
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า     
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน     

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น     
8.3 รู้จักการดแูล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน   
โรงเรียน ชุมชน 

    

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     
9.  กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

9.1  แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น     
9.2 สามารถควบคุมอารมณต์นเอง และแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย 
และสถานการณ ์

    

9.3  ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป     
9.4  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้     
9.5 เป็นผู้น า และผู้ตามที่ด ี     

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                  ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  -  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
  -  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอ่ยครั้ง ให้   2   คะแนน 
  -  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้   1   คะแนน 
 -  พฤติกรรมทีไ่มไ่ด้ปฏิบัต ิ       ให้   0  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน  ระดับคะแนน ดีเยี่ยม       (3) 
     ดี             (2) 
     พอใช้        (1) 
     ปรับปรุง    (0) 

สรุปผลการประเมิน         ผ่าน        ระดับ          ดีเยี่ยม       ด ี            ผ่านเกณฑ์การประเมนิ 
                                  ไมผ่่าน     ระดับ        ปรับปรุง 
 



แบบประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน 
  ชื่อ-สกุลนักเรียน .................................................................................... ชั้น ...................... .. เลขท่ี............. 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วขีด / ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

(3) 
ดี  
(2) 

ผ่าน 
 (1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1. ความสามารถใน
การสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร     
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
       ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่าเหมาะสม  

    

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม     
1.4  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล     

2.  ความสามารถใน 
การคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห ์     
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค ์     
2.3  สามารถคิดอย่างมีวจิารณญาณ     
2.4  มีความสามารถในการคิดอยา่งมีระบบ     
2.5  ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได ้     

3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได ้     
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน 
      และแก้ไขปัญหา 

    

3.5  สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองไดเ้หมาะสมตามวัย     
4.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผูอ้ื่นได้     
4.3  น าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ 
      ต่อตนเอง 

    

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยไีด้เหมาะสมตามวัย     
5.2  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     
5.3  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง     
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์     
5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี     

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

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



                   

      เกณฑ์การให้คะแนน :  
    -  พฤติกรรมที่ปฏิบตัิชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้  3  คะแนน 
    -  พฤติกรรมที่ปฏิบตัิชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้  2  คะแนน 
    -  พฤติกรรมที่ปฏิบตัิบางครั้ง   ให้  1  คะแนน 

     -  พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบตั ิ   ให้  0  คะแนน 
         
      เกณฑ์การประเมิน ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม       (3) 
      ดี             (2) 
      พอใช้        (1) 
      ปรับปรุง    (0) 

       
      สรุปผลการประเมิน         ผ่าน        ระดับ          ดีเยี่ยม         ด ี       ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                                               ไม่ผ่าน     ระดบั        ปรับปรุง 
 

 
     

 
 


