แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ I’m usually late! ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 8 ชั่วโมง
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

แผนที่ 4 (2 ชั่วโมง)
เรื่อง Telling the time
มฐ./ตัวชี้วัด ต1.1 ม.1/2, ต1.1 ม.1/3,ต1.1
ม.1/4, ต1.2 ม.1/1 ต1.2 ม.1/4,ต1.3 ม.1/1
สาระการเรียนรู้ บอกเวลำได้ถูกต้อง

I’m usually late! ( 4 แผน 5 ชั่วโมง)
สาระสาคัญ เรียนรู้คำศัพท์ คำกริยำวิเศษณ์ ที่ใช้บรรยำย
เกี่ยวกับควำมถี่ในกำรทำกิจวัตรประจำวัน สนทนำแลกเปลีย่ น
ข้อมูลเกี่ยวกับอำหำรที่รับประทำนในชีวิตประจำวัน

แผนที่ 1 (3 ชั่วโมง)
เรื่อง Present simple tense
มฐ./ตัวชี้วัด ต1.1 ม.1/2, ต1.1 ม.1/3,ต1.1
ม.1/4, ต1.2 ม.1/1 ต1.2 ม.1/4,ต1.3 ม.1/1
สาระการเรียนรู้ บอกโครงสร้ำงประโยค
Present simple tense และหลักกำรกำรเติม
s,es ได้

แผนที่ 3 (2 ชั่วโมง)

แผนที่ 2 (1ชั่วโมง)

เรื่อง Food and drink
มฐ./ตัวชี้วัด ต1.1 ม.1/2, ต1.1 ม.1/3,ต1.1 ม.1/4, ต1.2

เรื่อง Adverbs of frequency

ม.1/1 ต1.2 ม.1/4,ต1.3 ม.1/1
สาระการเรียนรู้ 1 นักเรียนแยกระหว่ำงอำหำรที่มีประโยชน์

สาระการเรียนรู้ 1. ใช้คำกริยำวิเศษณ์บรรยำยเกี่ยวกับควำมถี่ในกำรทำกิจวัตรประจำวัน
2. กำรเรียงลำดับคำกริยำวิเศษณ์เพื่อใช้บรรยำยเกี่ยวกับควำมถี่ในกำรทำ

และไม่มีประโยชน์ได้

กิจวัตรประจำวันในประโยค

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

มฐ./ตัวชี้วัด ต1.1 ม.1/2, ต1.1 ม.1/3,ต1.1 ม.1/4, ต1.2 ม.1/1 ต1.2 ม.1/4,ต1.3 ม.1/1

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.ควำมสำมรถในกำรคิด

1. ใฝ่เรียนรู้

2.ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร

2.อยู่อย่ำงพอเพียง

3.ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต

ภาระ/ชิ้นงาน
1. กำรแสดงบทบำทสมมุติกำร
เลือกรับประทำนอำหำรและ

แผ่ นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้ แบบย้ อนกลับ ( Backward Design)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่ อง Food and Drink ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
1.เป้าหมายการเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ต1.1 ม.1/2, ต1.1 ม.1/3,ต1.1 ม.1/4, ต1.2 ม.1/1
ต1.2 ม.1/4,ต1.3 ม.1/1
สาระสาคัญ

เรียนรู้คำศัพท์อำหำรและเครื่องดื่ม สนทนำ
แลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับมื้ออำหำรของตนเองและแยก

2.หลักฐานการเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน : กำรแสดงบทบำทสมมุติกำรเลือก
รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม แบบฝึกหัด
การวัดประเมินผล :
ประเด็น

วิธีการ

ด้ำน K

-กำรแสดง
บทบำทสมมุติ
-ตรวจชิ้นงำน

ระหว่ำงอำหำรที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เรียนรู้ชื่อคำศัพท์อำหำรและเครื่องดื่ม (K)
2.วำงแผนกำรเลือกซื้ออำหำร (P)
3.แยกอำหำรที่ให้ประโยชน์และให้โทษ (A)

ด้ำน P

สาระการเรียนรู้
1. อำหำรและเครื่องดื่ม

ด้ำน A

- คำศัพท์เกี่ยวกับอำหำรและเครื่องดื่ม
- สนทนำแลกเปลี่ยนควำมรู้เรือ่ งอำหำรและเครื่องดื่ม
- กำรแยกระหว่ำงอำหำรที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
สมรรถนะสาคัญ

1

-แบบประเมิน
กำรพูด
-แบบประเมิน
ชิ้นงำน
สังเกต
แบบประเมิน
พฤติกรรมกำร พฤติกรรมกำร
ทำงำนเป็นรำย ทำงำนเป็นรำย
บุคล
บุคล
สังเกต
แบบประเมิน
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
คุณลักษณะอัน พึงประสงค์
พึงประสงค์

1.ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร: อธิบำย เขียน และนำเสนอ

2.อยู่อย่ำงพอเพียง: คิดและตัดสินใจในกำรปฏิบัติกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมำยเหมำะสมกับศักยภำพตนเอง รอบคอบ มี
เหตุผล
3.มุ่งมั่นในกำรทำงำน: อดทนตั้งใจรับผิดชอบทำงำนสำเร็จ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ระดับ
คุณภำพ 2
ผ่ำนเกณฑ์
ระดับ
คุณภำพ 2
ผ่ำนเกณฑ์

2

3

3.ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต: มีทักษะในกำรวำง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.ใฝ่เรียนรู:้ ตั้งใจเรียน แสวงหำควำมรู้ใหม่แล้วมำสรุป

เกณฑ์
ประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์
ระดับ ๓ ขึ้น
ไป

ชื่อแผน Food and Drink

2.ควำมสำมำรถในกำรคิด: คิดวิเครำะห์ สรุปผล คิดสร้ำงสรรค์
ในกำรออกแบบชิ้นงำน
แผนกำรเลือกซื้ออำหำร

เครื่องมือ

3.กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้: วิธีสอนแบบอภิปรำยและวิธีกำรสอนโดย
กำรลงมือปฏิบตั ิ
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :
1. หนังสือเรียนภำษำอังกฤษ Messages 1
2. บัตรคำ บัตรภำพ
3. แบบฝึกหัด
4. บทสนทนำในกำรเลือกรับประทำนอำหำร
เวลา : 2 ชั่วโมง

แผ่ นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่ างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่ อง Food and Drink ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
3.กิจกรรมการเรียนรู้
สิ่ งที่นักเรี ยนเรี ยนรู้ และปฏิบัติได้ : รู ้จกั คำศัพท์เกี่ยวกับอำหำรและเครื่ องดื่ม พูดโต้ตอบเกี่ยวกับอำหำรที่ตวั เองชอบและ
เลือกอำหำรที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้
ขั้นที่ 1
- ให้นกั เรี ยนบอกชื่ออำหำรและเครื่ องที่นกั เรี ยนชอบคน 1 อย่ำง และให้นกั เรี ยนอ่ำนออกเสี ยงคำศัพท์น้ นั
- ให้นกั เรี ยนบอกถึงประโยชน์และโทษของอำหำรและเครื่ องดื่มที่นกั เรี ยนชอบ
ขั้นที่ 2
- ครู สอนคำศัพท์เกี่ยวกับอำหำรและเครื่ องดื่มเพิ่มเติม โดยใช้บตั รคำและบัตรภำพ ให้นกั เรี ยนดูรูปแล้วเดำควำมหมำย
- ครู สอนอ่ำนคำศัพท์ โดยครู อ่ำนให้นกั เรี ยนฟัง 1 รอบ และสุ่ มให้นกั เรี ยนอ่ำนเอง สุ่ มเป็ นแถว เป็ นกลุ่ม หรื อรำยบุคคล
พร้อมทั้งบอกควำมหมำย
- ครู แนะนำและบอกคุณค่ำของอำหำรที่ให้ประโยชน์และอำหำรที่ให้โทษ พร้อมยกตัวอย่ำงบัตรภำพประกอบ
- ครู ให้นกั เรี ยนเล่นเกม โดยใช้บตั รคำศัพท์
- ครู แบ่งนักเรี ยนเป็ น 2 ทีม ส่ งตัวแทนหำบัตรภำพ ตำมที่ครู บอกและติดในช่องว่ำให้ประโยชน์หรื อให้โทษ
- ครู ให้นกั เรี ยนทำใบงำนที่ 1
ขั้นที่ 3
- ครู ให้นกั เรี ยนอ่ำนบทสนทนำ (ใบงำนที่ 2) เกี่ยวกับกำรเลือกอำหำรและเครื่ องดื่มที่นกั เรี ยนรับประทำน
- ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่สร้ ำงบทสนทนำตำมตัวอย่ำง (ใบงำนที่ 2) โดยเปลี่ยนข้อมูลเป็ นของนักเรี ยนเอง โดยใช้คำศัพท์
และสำนวนที่เรี ยนไป
- ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่สนทนำหน้ำชั้นเรี ยนเพื่อประเมินกำรพูด โดยใช้แบบประเมินกำรสนทนำ

แผ่ นที่ 4 ชุดคาถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่ อง Food and Drink ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่ อนเรี ยน
T : Do you know about Sufficiency Economy
SS : (Yes/No)
T : Who is the best of Sufficiency Economy Philosophy in Thailand?
SS : Our King.
คาถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่ างเรียน
T : Does your family normally is at home or eat out ?
T : How often do you cook food for family?

แผ่ นที่ 5 แนวทางทีค่ รู นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่ อง Food and Drink ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
ครู ผ้ สู อนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังนี้
ความรู้ ทคี่ รู ต้องมีก่อนสอน
1. มำตรฐำนกำรเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
2. กำรค้นหำข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ
3. กำรคัดเลือกเนื้ อหำที่จะสอน
4. กำรวัดประเมินผล
ประเด็น
เนื้อหา
เวลา

คุณธรรมของครู ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1. มีควำมรักควำมเมตตำกับศิษย์
2. มีควำมยุติธรรม
3. มีควำมรับผิดชอบ
4. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลำ

พอประมาณ
-เนื้ อหำ สอดคล้องกับ
มำตรฐำนตัวชี้ วดั เหมำะสม
กับเวลำที่กำหนดและวัยของ
ผูเ้ รี ยน
-กำหนดเนื้อหำในแต่ละ
การจัด
กิจกรรม กิจกรรมเหมำะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหำ วัยของ
ผูเ้ รี ยน
สื่ อ/อุปกรณ์ -จำนวนใบงำน และวัสดุ
อุปกรณ์ เหมำะสมกับ
กิจกรรม และมีปริ มำณ
เพียงพอกับจำนวนนักเรี ยน
แหล่ งเรียนรู้ -เลือกใช้แหล่งกำรเรี ยนรู ้ที่
เหมำะสมกับผูเ้ รี ยน

มีเหตุผล
-เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้กำร
เลือกรับประทำนอำหำรที่มี
ประโยชน์

มีภูมิค้ ุมกันในตัวทีด่ ี
-สรุ ปเนื้ อหำให้อ่ำนเข้ำใจง่ำย
-เรี ยงเนื้อหำตำมลำดับกำรเรี ยนรู ้

ประเมินผล -จัดทำแบบประเมินผลงำน
และประเมินพฤติกรรมได้
เหมำะสมกับเป้ ำหมำยกำร
เรี ยนรู ้

-ต้องกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู ้ -วำงแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้/
ตำมเป้ำหมำย
ประเมินตำมขั้นตอนของกิจกรรม
-แบบประเมินมีกำรตรวจสอบ
ควำมเที่ยงตรงในกำรวัดตำม
ตัวชี้วดั

-จัดกำรเรี ยนรู ้ได้ครบถ้วน
ตำมที่ออกแบบไว้

-วำงแผนกำรใช้เวลำในกำร
ทำงำนได้เหมำะสม กำหนดไว้
เกินเล็กน้อยเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงในขณะทำกิจกรรม
-เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ
-เตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนกำร
กิจกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ จัดกิจกรรม

-เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้แหล่งกำร
เรี ยนรู ้ได้อย่ำงคุม้ ค่ำ

-เตรี ยมห้องกำรเรี ยนรู ้ จัดเตรี ยม
ควำมพร้อม

แผ่นที่ 6 ผลทีเ่ กิดขึน้ กับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง Food and drink ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
6.1 ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกคิดและฝึ กปฏิบตั ิตำมหลัก ปศพพ. ดังนี้
ความรู้ ทนี่ ักเรียนต้ องมีก่อน
คุณธรรมของนักเรี ยนทีจ่ ะทาให้ การเรียนรู้ สาเร็จ
1. ควำมรู ้คำศัพท์เกี่ยวกับอำหำรและเครื่ องดื่ม 1. มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะทำงำนให้สำเร็ จ
2. สำนวนภำษำที่ใช้ในกำรพูดสนทนำ
2. ควำมรับผิดชอบ
3. โครงสร้ำงประโยคภำษำอังกฤษ
3. ควำมประหยัด
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิค้ ุมกันในตัวทีด่ ี
1. กำรเลือกซื้ ออำหำรและ
เครื่ องดื่มเหมำะสมกับ
งบประมำณที่ตนมีอยู่
2. กำรเลือกซื้ ออำหำรและ
เครื่ องดื่มเหมำะกับเพศและวัย

1. กำรเลือกซื้ ออำหำรและ
เครื่ องดื่มเท่ำที่จำเป็ น
2. ซื้ อหำรและเครื่ องดื่มไม่
ฟุ่ มเฟื อย ซื้ อเท่ำที่จำเป็ น

1. กำรเลือกซื้ ออำหำรที่มี
ประโยชน์
2. คำนึงถึงคุณภำพและรำคำ

6.2 ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ กำรใช้ชีวติ ที่สมดุลและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 4 มิติ ตำมหลัก ปศพพ. ดังนี้
ด้ำน
สมดุลและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ
องค์ประกอบ
วัตถุ
สังคม
สิ่ งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ควำมรู ้
-ใช้วสั ดุ อุปกรณ์
-สร้ำงควำมสัมพันธ์ -สำมำรถสร้ำงสรรค์ -วัฒนธรรมกำรอยู่
พอเพียงในกำรจัดทำ อันดีตำมบทบำท
ผลงำนจำกสิ่ งของ อำศัยกำรใส่ ใจซึ่ งกัน
ใบงำน
หน้ำที่
เหลือใช้
และกัน
-ใช้เวลำเป็ นประโยชน์ -เป็ นตัวอย่ำงในกำร -ช่วยลดปั ญหำขยะ
และคุม้ ค่ำ
ใช้ชีวติ พอเพียง
ทักษะ
-ทักษะกำรใช้ควำมคิด -ทักษะกำรจัดกำร
-ทักษะกำรใช้วสั ดุที่ -ทักษะกำรมี
สร้ำงสรรค์ -ทักษะกำร แบ่งหน้ำที่ในกลุ่ม
อยูใ่ นท้องถิ่นใน
วัฒนธรรมกำรอยู่
ใช้วสั ดุ อุปกรณ์และ -ทักษะกำรชักชวน ทำอำหำรและ
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
กำรรักษำควำมสะอำด กำรใช้ชีวติ อย่ำง
เครื่ องดื่ม
พอเพียง
รับประทำนเอง
ค่ำนิยม
-ค่ำนิยมในกำรใช้วสั ดุ -ค่ำนิยมกำรทำงำน -ค่ำนิยมในกำร
-วัฒนธรรมกำรให้
อุปกรณ์อย่ำงประหยัด ร่ วมกันด้วยควำม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควำมสำคัญกับกำร
-กำรใช้เวลำเป็ น
มัน่ ใจ มีควำมสำมัคคี ร่ วมกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประโยชน์
และผูอ้ ื่น

