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หน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓                                       ชื่อหน่วย  Environment   
รหัสวิชา  อ ๒๑๑๐๑           รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑           ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔                     เวลาเรียน ๕ ชั่วโมง                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด    
       สาระท่ี  ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐานการเรียนรู้   มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ตัวช้ีวัด ต ๑.๑ ม.๑/๑  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า  และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟัง 
และอ่าน 
  ต ๑.๑ ม.๑/๒  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน    
  ต ๑.๑ ม.๑/๔  ระบุหัวเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ(main  idea)และตอบค าถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น   
 มาตรฐานการเรียนรู้   มาตรฐาน  ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด ต ๑.๒ ม.๑/๑  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆใน                                    
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ ในการพูดและการเขียน 
 ตัวช้ีวัด ต ๑.๓ ม. ๑/๑  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม   
  ตัวช้ีวัด  ต ๔.๑ ม.๑/๑  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ จริง/ สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 ตัวช้ีวัด ต ๔.๒ ม.๑/๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นค้นคว้าความรู้ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ 
 
 
๒.  สาระส าคัญ   
 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นจนเป็นปัญหาระดับโลก เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง  โดยการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง อ่านเพื่อท าความเข้าใจกับเนื้อเรื่อง และ
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แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  ทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น ตามสถานการณ์ต่างๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม และการใช้ภาษาต่างประเทศ
สืบค้นความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆโดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓.  สาระการเรียนรู้  
 ค าศัพท์ ประโยค และข้อความที่ใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน าในการดูแลสิ่งแวดล้อม  ภาษาในการสืบค้น การค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในเรื่องต่อไปนี้ 

- Survey around school. 
 - What is environment?    
 -  How to save the environment? 
 - ประโยค Imperative     
 -  How  to keep school clean?    

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
      ๒. ความสามารถในการคิด 
      ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
     ๑. มีวินัย 
     ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
     ๓. อยู่อย่างพอเพียง 
     ๔. มีจิตสาธารณะ 

๖. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ชิ้นงาน  - โปสเตอร์รณรงค์รักษาความสะอาดภายในโรงเรียน 
 ภาระงาน  - ใบงานเรื่อง Survey around school (ส ารวจขยะภายในบริเวณโรงเรียน) 
     - ใบงานเรื่อง Categorize (จัดกลุ่มค าศัพท์ตาม Part of speech) 
      - ใบงานเรื่อง What is environment? (อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบค าถาม) 
     - ใบงานเรื่อง How to save the environment (สรุปแนวคิดเป็น Mind Mapping) 
     - ใบงานเรื่อง Imperative (ฝึกเขียนประโยค Imperative) 
     - ท าชิ้นงานโปสเตอร์รณรงค์รักษาความสะอาดภายในโรงเรียน 
     - พูดรณรงค์รักษาความสะอาดภายในโรงเรียน (ตามชิ้นงาน) 
     - ใบงานเรื่อง Exit Coupon (สรุปความรู้ที่ได้รับและการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้) 

 



๑๔๖ 

 

๗.  การวัดและประเมินผล 
เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์การประเมิน 

๑. ใบงานเรื่อง Survey around 
school   
๒. ใบงานเรื่อง Categorize     
๓. ใบงานเรื่อง What is 
environment? 
๔. ใบงานเรื่อง How to save 
the environment   
๕. ใบงานเรื่อง Imperative   
๖. ชิ้นงานโปสเตอร์รณรงค์รักษา
ความสะอาดภายในโรงเรียน 
 
 
 
๗. พูดรณรงค์รักษาความสะอาด
ภายในโรงเรียน 
 
 
 
๗. ประเมินการท างานกลุ่ม 
  

-ใบงานที่ ๑ และ ๒  ตรวจตาม
จ านวนที่เขียน/แยกค าศัพท์ได้
ถูกต้อง  ค าละ ๑ คะแนน 
-ใบงานที ่๓ และ ๕  ตรวจ
ความถูกต้องของค าตอบ เขียน
ตอบได้ถูกต้อง ข้อละ ๑ คะแนน/ 
เขียนตอบผิด ได้ ๐ 
-ใบงานที่ ๔ ประเมินการเขียน 
-ชิ้นงานที่ ๖ ประเมินชิ้นงานใน
ประเด็น ต่อไปนี้ 
๑. ความสามารถในการเขียน 
๒. ความถูกต้องของเนื้อหา 
๓. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน 
-ประเมินความสามารถด้านการ
พูด ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
๑. การเรียบเรียงเนื้อหา 
๒. ความถูกต้องชัดเจน  
๓. สื่อประกอบ 
-สังเกตและประเมินพฤติกรรม
การท างานกลุ่มในประเด็นดังนี้ 
ร่วมคิด ร่วมวางแผน  และร่วม
ปฏิบัติงานกลุ่ม 

เกณฑ์การผ่าน  ปริมาณความ 
ถูกต้อง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป และ 
คุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป  
เกณฑ์การประเมินการเขียน 
-เขียนค าศัพท์ โครงสร้าง ภาษา
ใช้เครื่องหมายวรรคได้ถูกต้อง 
เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ ชิ้นงาน
แปลกใหม่  ตกแต่งสวยงาม
ประณีตและมีรายละเอียดครบ 
-คุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป  
เกณฑ์การประเมินการพูด 
-พูดน าเสนอเนื้อหาที่ถูกต้อง 
ชัดเจน ตามล าดับต่อเนื่อง
น่าสนใจผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ใช้เสียง
ชัดเจน ออกเสียงค าได้ถูกต้อง 
และ ได้ยินการพูดอย่างทั่วถึง 
พร้อมมีสื่อประกอบซึ่งสามารถ
เสริมความเข้าใจในเนื้อความการ
น าเสนอได้ชัดเจนขึ้น 
-คุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป  
เกณฑ์ประเมินการท างานกลุ่ม 
-คุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป  
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๘. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมส าคัญ เวลา 
ต ๔.๑ ม.๑/๑  ใช้ภาษา
สื่อสารในสถานการณ์ 
จริง/ สถานการณ์จ าลอง
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริงที่
เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

- ส ารวจขยะภายในบริเวณโรงเรียน 
- จัดกลุ่มค าศัพท์เกี่ยวกับขยะตาม  Part of 
speech 
- ฝึกอ่านออกเสียงและท าความเข้าใจในค าศัพท์ 
- แข่งขันการเขียนค าศัพท์ 

๑ ชม 

ต ๑.๑ ม.๑/๒  อ่าน
ออกเสียงข้อความ 
นิทานและบทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน   
ต ๑.๑ ม.๑/๔  ระบุหัว
เรื่อง (topic) ใจความ
ส าคัญ(main  idea)และ
ตอบค าถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา 
นิทาน และเรื่องสั้น   

อ่านออกเสียง และ
อ่านเพื่อท าความเข้าใจ
ในเนื้อหา เรื่อง What 
is environment?    

-ฝึกอ่านออกเสียงเนื้อหาเรื่อง  What is 
environment?   ให้ถูกต้อง 
-อ่านเพื่อท าความเข้าใจรายละเอียดของเรื่อง 
What is environment?   แล้วตอบค าถาม 
-สรุป และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

๑ ชม 

ต ๑.๒ ม.๑/๑  สนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองกิจกรรม
และสถานการณ์ต่างๆใน                                    
ชีวิตประจ าวัน 
ต ๔.๒ ม.๑/๑  ใช้
ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้นค้นคว้าความรู้
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 

-ภาษาที่ใช้ในการ
สืบค้นค้นคว้าความรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และแนวทางรักษา
สิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้ว
น ามาสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
แสดงความคิดเห็น 
เรื่อง How to save 
the environment 
(ตอบค าถามและแสดง
ความคิดเห็น) 

-ส ารวจข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
-น าเสนอข้อมูลต่อกลุ่มและแสดงความคิดเห็น 
-สรุปแนวทางการรักษาสิ่งแวดในรูปแบบของ  
ผังความคิด(Mind Mapping) เรื่อง How to 
save the environment   
 

๑ ชม 
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๘. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมส าคัญ เวลา 
ต ๑.๑ ม.๑/๑  ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า  และค าชี้แจง
ง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 

ค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า  เกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาด
ภายในโรงเรียน 

- การศึกษาใบความรู้ การฝึกเขียนประโยค 
Imperative 

๑ ชม 

ต ๑.๓ ม. ๑/๑  พูดและ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 การเขียนและพูด
รณรงค์รักษาความ
สะอาดภายในโรงเรียน  

-จัดท าโปสเตอร์รณรงค์รักษาความสะอาดภายใน
โรงเรียน 
-พูดรณรงค์รักษาความสะอาดภายในบริเวณ  
โรงเรียน 
-เขียนสรุปความรู้ที่ได้รับและการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

๑ ชม 

รวม ๕ ชม 
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แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                
หน่วยการเรียนรู้     Environment              จ านวน ๕ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  Survey around school.         เวลา ๑ ชั่วโมง  

------------------------------------------------------------------------------  
๑.  มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม   

๒.  ตัวช้ีวัด 
ต ๔.๑ ม.๑/๑  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ จริง/ สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ 
ออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   

๓.  สาระส าคัญ  
 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเป็นปัญหาระดับโลก เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนรู้จักการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง โดยการใช้ทักษะการสื่อสารทางภาษาในสถานการณ์จริงที่
เกิดข้ึนในสถานศึกษาเพ่ือส ารวจขยะภายในบริเวณโรงเรียน แล้วน ามาจัดกลุ่มค าศัพท์เกี่ยวกับขยะตาม   
Part of speech  

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. บอกความหมายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับขยะภายในโรงเรียนได้   
๒. จัดกลุ่มค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับขยะภายในโรงเรียนตาม Part of speech ได ้
๓. ออกเสียงค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับขยะภายในโรงเรียนได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง 
๔. เขียนค าศัพทท์ี่เกี่ยวข้องกับขยะภายในโรงเรียนได้ถูกต้อง 
๕. ปฏิบัติงานกลุ่มได้    

๕. สาระการเรียนรู้ 
 - ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับขยะภายในโรงเรียน เช่น  garbage, bin, leave, paper, can, plastic, bag, 
bottle, grass, playground, field, balcony, footpath, litter 
 -  การจัดกลุ่มค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับขยะภายในโรงเรียนตาม Part of speech     

๖.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๗.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑.  มีวินัย   
 ๒.  ใฝ่เรียนรู ้

๓.  อยู่อย่างพอเพียง 



๑๕๐ 

 

๘.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ภาระงาน  - ใบงานเรื่อง Survey around school (รายบุคคล) (ส ารวจขยะภายในบริเวณโรงเรียน) 
     - ใบงานเรื่อง Survey around school (รายกลุ่ม) (สรุปผลการส ารวจขยะฯ)  
     - ใบงานเรื่อง Categorize (จัดกลุ่มค าศัพท์ตาม Part of speech) 
     - แข่งขันค าศัพท์  
     - ใบงานเรื่อง Exit Coupon  (สรุปความรู้ที่ได้รับและสรุปการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้) 

๙.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Presentation)  
 ๑. ให้นักเรียนดูรูปภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ครเูตรียมมาและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปภาพ  
               Teacher :  What  can you see in this picture? 
                SS         : _________________________________________________ 
               Teacher :  How  do you feel about  this picture? 
                SS         : _________________________________________________ 
               Teacher :  What  do you think about our school , is it clean or dirty? 
                SS         : _________________________________________________ 
 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Practice)    
 ๒.  ครูแจงจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนทราบแนวทางการเรียนรู้  
และสามารถวางแผนการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๓.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๖ กลุ่มๆ ละ ๖ คน  แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถ
คละกันระหว่างนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในภาคเรียน
ที่ผ่านมา  เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือพ่ึงพากันภายในกลุ่ม (เรียกว่า
กลุ่มบ้านเรา)  ครูแนะน าให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่ม  เลือกประธาน  เลขานุการ  และวางแผนการ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างรอบคอบโดยแบ่งหน้าที่การท างานให้สมาชิกภายในกลุ่ม ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล 
 ๔.  นักเรียนท ากิจกรรมตามใบงาน เรื่อง Survey around school. (รายบุคคล) โดย 

     ๑) ครูแบ่งพ้ืนที่โรงเรียนออกเป็น ๖ ส่วน แต่ละส่วนมีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน 
     ๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกทุกคนไปส ารวจขยะ ตามพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ส่วน

พ้ืนที่ละ ๑ คน (ดังนั้นพื้นที่ในแต่ละส่วนจะมีนักเรียนไปส ารวจขยะ จ านวน ๖ คน ซึ่งมาจากกลุ่มที่แตกต่างกัน) 
(เรียกว่ากลุ่มศึกษา)  โดยใช้เวลาในการส ารวจ  ไม่เกิน ๕ นาที พร้อมบันทึกสิ่งที่นักเรียนพบลงในใบงานที่ ๑ 
เรื่อง Survey around school  (รายบุคคล) 
      ๓) หลังจากส ารวจเสร็จแล้ว/หมดเวลา  นักเรียนแต่ละคนกลับไปที่กลุ่ม(บ้านเรา)แล้วน าเสนอสิ่งที่
แต่ละคนส ารวจพบให้สมาชิกในกลุ่มฟัง 
 ๕.  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปค าศัพท์ขยะที่พบในโรงเรียน ในใบงาน เรื่อง Survey around school. 
(รายกลุ่ม) 
 ๖.  ให้ตัวแทนกลุ่มที่อาสาน าเสนอค าตอบผลการส ารวจขยะของกลุ่ม น าเสนอค าตอบหน้าชั้นเรียนโดย
การเขียนบนกระดานด า 



๑๕๑ 

 

 ๗.  นักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ตรวจสอบค าศัพท์  แล้วให้ตัวแทนกลุ่มไปเพ่ิมเติมค าศัพท์ขยะที่พบในกรณีท่ีมี
ค าตอบแตกต่างจากกลุ่มท่ีตอบไปแล้ว    
 ๘.  นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดค าและฝึกอ่านออกเสียงร่วมกัน  

๙.  ครูน าเสนอค าศัพท์จากภาพ  และค าศัพท์เพิ่มเติมจากการส ารวจของนักเรียนโดยจัดกลุ่มค าศัพท์
ตาม Part of speech เช่น  

     - Noun :  garbage, bin, leave, paper, can, plastic, bag, bottle, grass, playground, 
field, balcony, footpath, litter 

     - Verb :  clean, throw, Keep clean, mop, sweep 
     - Adjective  : clean,  dirty,  crowded 

และฝกึอ่านออกเสียงพร้อมกัน 
 ๑๐. นักเรียนแต่ละคนรับใบงาน เรื่อง Categorize  ศึกษาค าศัพท์และจัดกลุ่มค าศัพท์ตาม Part of 
speech โดยปรึกษาและให้ค าแนะน ากันภายในกลุ่ม 
 ๑๑. สมาชิกในกลุ่ม (กลุ่มบ้านเรา) ร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือแข่งขันเขียนค าศัพท์  

๑๒. ให้สมาชิกในกลุ่มบ้านเราแยกกันเป็นตัวแทนไปเข้ากลุ่มแข่งขันโดยกลุ่มแข่งขัน มีจ านวน ๖ กลุ่ม  
ประกอบด้วย  กลุ่มเก่ง  จ านวน  ๒ กลุ่ม  กลุ่มปานกลาง  จ านวน ๒ กลุ่ม  และกลุ่มอ่อน  จ านวน ๒ กลุ่ม    
โดยคนเก่งจากกลุ่มบ้านเราไปแข่งขันกับคนเก่งจากกลุ่มอ่ืนๆ  คนที่มีความสามารถปานกลางแข่งกับคนที่มี
ความสามารถปานกลางจากกลุ่มอ่ืน  และคนที่อ่อนก็แข่งขันกับคนท่ีอ่อนเช่นกัน       
 ๑๓.  สมาชิกในกลุ่มแข่งขัน  เริ่มแข่งขันตามกติกา  ดังนี้ 
        ๑)  แข่งขันเขียนค าศัพท์จากบัตรภาพ  ๖ ค า (เขียนในกระดาษค าตอบ)   
        ๒)  สมาชิกคนแรกจับบัตรภาพที่ ๑  ขึ้นมาแล้วถามค าถามพร้อมโชว์รูปภาพให้สมาชิกในกลุ่มดู 
                 S1 :  What  can you see in this picture? 
         ๓)  ให้สมาชิกท่ีอยู่ซ้ายมือของคนทีอ่่านค าถามตอบก่อนโดยเขียนค าศัพท์ในกระดาษค าตอบและ
อ่านออกเสียงค าศัพท์  ต่อไปจึงให้คนถัดไปตอบค าถามจนครบ 
        ๔)  ผู้อ่านค าถามเปิดค าตอบ  แล้วอ่านเฉลยค าตอบที่ถูกให้สมาชิกในกลุ่มฟัง 
        ๕)  ให้คะแนนค าตอบดังนี้ 
  -  ผู้ที่ตอบค าถามถูกเป็นคนแรก   ได้  ๒  คะแนน 
  -  ผู้ที่ตอบค าถามถูกคนต่อไป   ได้  ๑  คะแนน 
  -  ผู้ที่ตอบค าถามผิด    ได้  ๐  คะแนน 
        ๖) สมาชิกคนที่ ๒ (คนที่อยู่ซ้ายมือของคนที่อ่านค าถามคนแรก) จับบัตรที่ ๒  แล้วเริ่มเล่นตาม
ขั้นตอนที่ ๑-๕ ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งค าถามหมด  
 ๑๔. ทุกคนรวมคะแนนของตนเองหลังจากที่แข่งขันกันในกลุ่มแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 
  - ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ ๑  ไดโ้บนัส   ๑๐  คะแนน 
  -  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ ๒ ได้โบนัส     ๙  คะแนน 
  -  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ ๓ ได้โบนัส     ๘  คะแนน 
  -  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ ๔  ได้โบนัส     ๙  คะแนน 
  -  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ ๕  ได้โบนัส    ๑๐  คะแนน 
  -  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ ๖  ได้โบนัส    ๑๑  คะแนน 



๑๕๒ 

 

 ๑๕.  เมื่อแข่งขันเสร็จแล้วสมาชิกในกลุ่มแข่งขัน  กลับไปยังกลุ่มบ้านเรา  แล้วน าคะแนนที่สมาชิกแต่
ละคนได้มารวมกันเพ่ือเป็นคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มที่ได้คะแนนรวมของกลุ่มสูงสุด  เป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัล  แล้ว
น าคะแนนไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศหน้าในชั้นเรียนครูกล่าวค าชมเชยและให้ก าลังใจกลุ่มอ่ืน ๆ  
 ขั้นสรุปการเรียนรู้ (Production)     

๑๖.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์  ประโยชน์ของการท างานร่วมกันเป็นหมู่ 
คณะตลอดจนการน าหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้   
 ๑๗. นักเรียนทุกคนรับใบงาน เรื่อง Exit Coupon เพ่ือสรุปความรู้ที่ได้รับและสรุปการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้  

๑๐.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือ ๑. ภาพประกอบการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  ๒. ใบงานเรื่อง Survey around school (รายบุคคล)   
  ๓. ใบงานเรื่อง Survey around school (รายกลุ่ม)   
  ๔. ใบงานเรื่อง Categorize   
  ๕. เกมแข่งขันค าศัพท์ 
  ๖. บัตรภาพ (แข่งขันค าศัพท)์ 
  ๗. กระดาษค าตอบ (แข่งขันค าศัพท์) 
  ๘. ใบงานเรื่อง Exit Coupon    

แหล่งเรียนรู้   บริเวณโรงเรียนแบ่งออกเป็น ๖ ส่วน 

๑๑.  การวัดผลและประเมินผล 
 

รายการวัดและประเมินผล วิธีการ  เครื่องมือ  เกณฑ์การประเมิน 
๑. บอกความหมายค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับขยะภายใน
โรงเรียนได้   
๒. จัดกลุ่มค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับขยะภายในโรงเรียนตาม 
Part of speech ได้ 
๓. ออกเสียงค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับขยะภายใน
โรงเรียนได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 
๔. เขียนค าศัพทท์ี่เกี่ยวข้อง
กับขยะภายในโรงเรียนได้
ถูกต้อง 
๕. ปฏิบัติงานกลุ่มได้    
 

- ตรวจใบงาน  
 
 
- ตรวจใบงาน 
 
 
รายการที่ ๓ และ ๔
ประเมินจากคะแนน
บุคคลและคะแนนกลุ่ม
การแข่งขันค าศัพท์ 
  
 
 
สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

- ใบงาน เรื่อง 
Survey around school    
 
-ใบงานเรื่อง Categorize 
 
 
เกมแข่งขันค าศัพท์ 
  
 
 
 
 
 
แบบประเมินงานกลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ 
-คะแนนร้อยละ ๖๐  
ขึ้นไป 
-ระดับคุณภาพ ดี   
ขึ้นไป 
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ภาพประกอบการเรียนรู้  เรื่อง  สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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ใบงาน เรื่อง Survey around school 
(รายบุคคล) 

 

Introductions : Survey around school in five minutes then write the vocabulary about    
garbage. 

 

 

What can you find? 

GARBAGE 

 

Name……………………………………………………............................  No……….  Class……………. 



๑๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

ใบงาน เรื่อง Survey around school 
(รายกลุ่ม) 

 
Introductions : Survey around school in five minutes then write the vocabulary about    
garbage. 

 

 

What can you find? 

GARBAGE 

 

Group ……………………………………………………............................  Class……………. 



๑๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน  เรื่อง Categorize 

 
Introductions  :  Categorize the words given in each group. 

 

 

Keep off    burn    bury    use    basket    clothing    bag    don’t    garbage     bin          
throw    keep   clean   tin    paper    plastic   bag    plastic   bottle   clean   dirty      
crowded      grass bottle   playground    balcony     footpath     waste    damage        

 

NOUN     
 

                                     VERB 

  

 

                    ADJECTIVE 

  

Name……………………………………………………..................No………….Class…………
. 

 



๑๕๗ 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

บัตรภาพ 

 
 

  

  

๑ ๔ 

๒ 

๓ 

๕ 

๖ 



๑๕๘ 

 

                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตอนที่ ๑   

๑. What did you learn from this unit?  (นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้)  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
๒. What part of  this unit did you like most? Why? (ตอนใดที่นักเรียนชอบมากที่สุดเพราะอะไร) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
๓. What part of this unit didn’t you like most?  Why?  (ตอนใดที่นักเรียนไม่ชอบที่สุดเพราะอะไร) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
๔. What would you like to do more to improve your English?  (คุณอยากท าอะไรเพิ่มเติม 
เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ)           
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
  
      

  
       
  
      
       
 

Name……………………………………………………............................  No……….  Class……………. 

ใบงาน  เร่ือง  Exit Coupon      

 

หน่วยการเรียนรู้    Environment       เรื่อง   Survey around school. 



๑๕๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เฉลย  ใบงานเรื่อง Categorize 

 

 
 

ตอนที่ ๒   
How do you use Sufficiency Economy in this unit?  (คุณใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างไร) 
๑.  นักเรียนแบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้/ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละข้ันตอนได้
เหมาะสมหรือไม่ (ความพอประมาณ) 
____________________________________________________________________________ 
๒.  นักเรียนแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกแต่ละคนหรือไม่  
(ความพอประมาณ) 
____________________________________________________________________________ 
๓.  นักเรียนใช้วัสด-ุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้อย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่  (ความพอประมาณ) 
____________________________________________________________________________ 
๔.  ท าไมนักเรียนต้องแบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน 
(ความมีเหตุผล) 
____________________________________________________________________________ 
๕.  ท าไมนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกแต่ละคน 
(ความมีเหตุผล) 
____________________________________________________________________________ 
๖.  ท าไมนักเรียนต้องใช้วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้อย่างประหยัดและคุ้มค่า (ความมีเหตุผล) 
____________________________________________________________________________ 
๗.  การวางแผนการท างานมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร  (การมภีูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
____________________________________________________________________________ 
๘.  นักเรียนวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ส าเร็จ (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
____________________________________________________________________________ 
๙.  การเรียนรู้เรื่อง Survey around school. ให้ส าเร็จ นักเรียนต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง  (ความรู้) 
____________________________________________________________________________ 
๑๐.  การเรียนรู้เรื่อง Survey around school. ให้ส าเร็จ นักเรียนต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้าง  (คุณธรรม) 
____________________________________________________________________________ 
 
   
____________________________________________________________________________ 
   เงื่อนไขความรู้  ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
   เงื่อนไขคุณธรรม _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้    Environment       เรื่อง   Survey around school. 

Name…………………………………………………….........................  No……….  Class……………. 

 



๑๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Introductions  :  Categorize the words given in each group. 

 

 

Keep off    burn    bury    use    basket    clothing    bag    garbage    bin          
throw     keep    clean   tin    paper    plastic bag    plastic bottle   clean   dirty      
crowded      grass     playground     balcony      footpath      waste    damage        

 

NOUN  basket,  clothing,  bag,  garbage,  bin,  tin,  
paper,  plastic bag,    plastic bottle,  grass, 
playground,   balcony,   footpath,   waste , leave,  
can,  field, litter 
 

 

                                     
VERB   clean,   throw,  use 
don’t, mop,  bury, keep  
Keep  off,    burn     
 
 

                    ADJECTIVE 

clean, dirty, crowded,   

damage 

 

 



๑๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย  บัตรภาพ 

 
ภาพที่ ๑  :   basket 
ภาพที่ ๒  : plastic bottle    
ภาพที่ ๓  : grass bottle    
ภาพที่ ๔  : paper 
ภาพที่ ๕  : bin 
ภาพที่ ๖  : burn 

 
 
 



๑๖๒ 

 

เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียน 
 

 องค์ประกอบ
การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  /  น้ าหนักคะแนน คะแนน 
รวม ๔ ๓ ๒ ๑ 

โครงสร้าง   
ไวยากรณ์ 

- เขียนโครงสร้าง
ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง
ทุกประโยค      

 เขียนโครงสร้าง
ไวยากรณ์ผิด  
๑-๕ แห่ง      

เขียนโครงสร้าง
ไวยากรณ์ผิด  
๖ แห่งขึ้นไป      

๓ 

 การสะกด
ค าศัพท์ 

-  เขียนสะกด
ค าศัพท์ในประโยค
ได้ถูกต้อง ทุก
ประโยค          

เขียนสะกด
ค าศัพท์ใน
ประโยคผิด  
๑-๕ แห่ง      

 เขียนสะกด
ค าศัพท์ใน
ประโยคผิด  ๖ 
แห่งขึ้นไป      

 ๓ 

เนื้อหา เขียนเนื้อหาได้ ๘-
๑๐ ประโยค สื่อ

ความหมายได้เกือบ
สมบูรณ์ 

เขียนเนื้อหาได้ ๕-
๗ ประโยค สื่อ
ความหมายได้เกือบ
สมบูรณ์ 

เขียนเนื้อหาได้ 
๓-๔ประโยค สื่อ
ความหมายได้แต่
ไม่สมบูรณ์ 

เขียนเนื้อหาได้ 
น้อยกว่า  ๓ 
ประโยค สื่อ
ความหมายได้
แต่ไม่สมบูรณ์ 

๔ 

รวม ๑๐ 

เกณฑ์การตัดสินผลคะแนน   
การประเมินผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์  โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ ๖๐  เป็นดังนี้   
 ผ่านเกณฑ์ คือ  คะแนนรวมตั้งแต่   ๖ - ๑๐  คะแนน 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ คะแนนรวมตั้งแต่   ๐ - ๕.๙๐  คะแนน 
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
  ช่วงคะแนน   ผลการประเมิน  
      ๘-๑๐  มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
      ๖-๗.๙๐  มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับดี 
      ๐-๕.๙๐  มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับต้องพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 

 

เกณฑ์การประเมินการท างานกลุ่ม 
 

 องค์ประกอบ
การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  /  น้ าหนักคะแนน คะแนน 
รวม ๔ ๓ ๒ ๑ 

การวางแผน 
การท างานกลุ่ม  
   

- ก าหนดขั้นตอน 
กิจกรรม และ
มอบหมายงานไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบ  เหมาะสม
กับเวลาและบุคคล 

ก าหนดขั้นตอน 
กิจกรรม ไว้
ล่วงหน้า แต่ขาด
การมอบหมาย
งานให้สมาชิก
ภายในกลุ่ม 

ขาดการ
วางแผนงาน
ร่วมกันไว้
ล่วงหน้า 

๓ 

การปฏิบัติ 
งานกลุ่ม 
 

ปฏิบัติงานกลุ่มตาม
ขั้นตอน และภาระ
งานที่ได้รับ 
มอบหมาย อย่าง
เป็นระบบ  ผลงาน
เสร็จสมบูรณ์ตาม
ก าหนดเวลา  

ปฏิบัติงานกลุ่มตาม
ขั้นตอน และภาระ
งานที่ได้รับ 
มอบหมาย ผลงาน
เสร็จสมบูรณ์ โดย
ใช้เวลามากกว่าที่
ก าหนด  

ปฏิบัติงานร่วมกัน
ภายใน 
กลุ่ม  ผลงาน
เสร็จ โดยใช้เวลา
มากกว่าที่ก าหนด  

ปฏิบัติงาน
ร่วมกันภายใน 
กลุ่ม  มีผลงาน
ส่งแต่ส่งล่าช้า  
(นอกเวลา
เรียน)  

 ๔ 

 รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติ 
งานกลุ่ม 

- ร่วมคิดวางแผน 
และปฏิบัติงานกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ ทุก
ขั้นตอน    

ร่วมปฏิบัติงาน
กลุ่มทุกขั้นตอน    

ร่วมปฏิบัติงาน
กลุ่มโดยครูต้อง
ตักเตือน     

๓ 

รวม ๑๐ 

เกณฑ์การตัดสินผลคะแนน   
การประเมินผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์  โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ ๖๐  เป็นดังนี้   
 ผ่านเกณฑ์ คือ  คะแนนรวมตั้งแต่   ๖ - ๑๐  คะแนน 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ คะแนนรวมตั้งแต่   ๐ - ๕.๙๐  คะแนน 
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
  ช่วงคะแนน   ผลการประเมิน  
      ๘-๑๐  มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
      ๖-๗.๙๐  มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับดี 
      ๐-๕.๙๐  มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับต้องพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

  



๑๖๔ 

 

เอกสารประกอบ 
แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๑. ผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ 
 

    หลักพอเพียง  
ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 

 

 

ก าหนดเนื้อหาได้
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด และเหมาะสมกับ
เวลา วัย ความสามารถ
ของนักเรียน  และบริบท
ของท้องถิ่น 

-เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตรง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดและ
ครบถ้วนตามกระบวนการ                 
   

-ล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหา
ยาก เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย 
อยากเรียนรู้ 
-เตรียมเนื้อหาในการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

เวลา 

 

ก าหนดเวลาได้เหมาะสม 
กับเนื้อหา และกิจกรรม
การเรียนรู้   

-เพ่ือให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
-ส่งเสริมให้นักเรียนท า
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ     

-มีการจัดสรรเวลาเพิ่ม
ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ตาม
ขั้นตอน  

วิธ ี
การจัดกิจกรรม 

ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้เหมะสมส าหรับ
การน าพาผู้เรียนไปสู่
เป้าหมาย และเหมาะสม
กับสภาพผู้เรียน  

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

-เตรียมตัดทอนกิจกรรมใน
กรณีท่ีใช้เวลานานเกินไป
และนักเรียนเบื่อหน่าย 

แหล่งเรียนรู้ 

 

เลือกแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับกิจกรรม   
เนื้อหา และความสนใจ
ของนักเรียน                  

-ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน              
-เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ
ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น 

-เตรียมพื้นท่ีไว้ล่วงหน้า                          

 

 

 



๑๖๕ 

 

๑. ผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้(ต่อ) 
 

    หลักพอเพียง  
ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

สื่อ/อุปกรณ์ -เลือกสื่อที่เหมาะสมกับ
เป้าหมาย  เนื้อหา   
กิจกรรมการเรียนรู้  และ
ความสนใจของนักเรียน          
-ครูเตรียมสื่อให้เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน                      

-เพ่ือกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน                                  
-เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ
ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น 
 

-เตรียมสื่อ/อุปกรณ์ส ารอง 
-การศึกษาลักษณะของ
ผู้เรียนก่อน จะช่วยให้ครู
เตรียมสื่อ/อุปกรณ์ได้
เหมาะสมกับนักเรียน 
-ลดภาระการอธิบายของครู 

การประเมินผล -ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลได้เหมาะสมกับ
ตัวชี้วัด  กิจกรรม  และ
ผู้เรียน  

 -เพ่ือประเมินผู้เรียนให้ได้รู้
ผลตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด 
หรือเป้าหมายที่ต้องการรู้ 

-ศึกษาและสร้างเครื่องมือ
วัดผลให้ตรงตามตัวชี้วัดและ
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ  
-ชี้แจงวิธีการใช้เครื่องมือให้
ชัดเจน       

ความรู้ที่ครู 
จ าเป็นต้องมี 

ครูมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน  ตัวชี้วัด  เทคนิคการสอน  จิตวิทยาการเรียนรู้       การวัด
และประเมินผล  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. บริบทโรงเรียน  การรักษา
สิ่งแวดล้อม  และการใช้ภาษาอังกฤษ    

คุณธรรมของครู  มีความรักเมตตาศิษย์   มีความรับผิดชอบ   มีความยุติธรรม มีความอดทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 

 

๒. ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    ๒.๑ ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ดังนี้ 
 

 
 
 
 

หลักพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
-ผู้เรียนใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรม
ได้เหมาะสมตามล าดับขั้นตอน 
 
-ผู้เรียนแบ่งหน้าที่การท างาน
ภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละคน 
-ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
ประหยัด  และคุ้มค่า 

-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วน 
ตามขั้นตอนและส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
-แก้ปัญหาในการท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย  
 
-ประหยัดงบประมาณ 
-ปลูกฝังคุณลักษณะ
ประหยัดและออม 

-รู้จักการวางแผน การ
ท างานอย่างเป็นระบบให้
ประสบความส าเร็จ 
-ปรับตัวในการท างานกับ
เพ่ือนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม 
  

ความรู้ นักเรียนมีความรู้ เรื่อง การวางแผนการท างาน  วิธีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   และการใช้
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับขยะในโรงเรียน    

คุณธรรม นักเรียนมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา  ขยันและอดทนในการปฏิบัติกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้   
มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคีในหมู่คณะ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 

 

๒.๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวติที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 
 

          ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ มีความรู้ในการ
เลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ให้คุ้มค่า
และประหยัด  

มีความรู้ในการ
วางแผนงานและ
การท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม 

มีความรู้ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

- 

ทักษะ -มีทักษะในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
ประหยัดและ
คุ้มค่า             
-การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

-มีทักษะในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน                     
-มีทักษะในการ
น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

มีทักษะในการรักษา
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 - 

ค่านิยม -มีความตระหนัก
ในการน าวัสดุ
อุปกรณ์มาใช้ใน
การปฏิบัติงานให้
คุ้มค่า 
 

-ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่การท างาน
ในกลุ่ม                 
-ยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกัน  

ตระหนักถึง
ความส าคัญของ

สิ่งแวดล้อม 

- 

 

 
 
 
 
 

 


