
แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ I’m usually late! ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 8 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

I’m usually late! ( 4 แผน 5 ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ เรียนรู้ค ำศัพท์ ค ำกริยำวิเศษณ์ ที่ใช้บรรยำย

เก่ียวกับควำมถี่ในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวนั สนทนำแลกเปลีย่น

ข้อมูลเกี่ยวกับอำหำรที่รับประทำนในชีวิตประจ ำวนั  

 

แผนที่ 1 (3 ชั่วโมง) 

เร่ือง 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 และหลกักำรกำรเติม 

s,es ได ้

แผนที่ 2 (1ชั่วโมง) 

เร่ือง Adverbs of frequency 

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    1. ใช้ค ำกริยำวิเศษณ์บรรยำยเกี่ยวกับควำมถี่ในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน 

  2. กำรเรียงล ำดับค ำกริยำวิเศษณ์เพื่อใช้บรรยำยเกี่ยวกับควำมถี่ในกำรท ำ

กิจวัตรประจ ำวันในประโยค 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.ควำมสำมรถในกำรคิด 

2.ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

3.ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

2.อยู่อย่ำงพอเพียง   

3.มุ่งม่ันในกำรท ำงำน    

ภาระ/ชิ้นงาน 

1. กำรแสดงบทบำทสมมุติกำร

เลือกรับประทำนอำหำรและ

แผนที่ 3 (2 ชั่วโมง) 

เร่ือง Food and drink 

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  1 นักเรียนแยกระหว่ำงอำหำรที่มีประโยชน์

และไม่มีประโยชน์ได้  

แผนที่ 4 (2 ชั่วโมง) 

เร่ือง 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 



 

แผ่นที ่2 ผงัภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ( Backward Design) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Food and Drink ระดบัช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่1 เวลา 2 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1.เป้าหมายการเรียนรู ้

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  

สาระส าคัญ 

เรียนรู้ค ำศัพท์อำหำรและเครื่องดื่ม สนทนำ

แลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับมื้ออำหำรของตนเองและแยก

ระหว่ำงอำหำรที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เรียนรู้ชื่อค ำศัพท์อำหำรและเครื่องดื่ม (K) 

2. วำงแผนกำรเลือกซื้ออำหำร (P) 

3. แยกอำหำรที่ให้ประโยชน์และให้โทษ (A) 

  สาระการเรียนรู้   

   1. อำหำรและเครื่องดื่ม 

    - ค ำศัพท์เกี่ยวกับอำหำรและเครื่องดื่ม 

    - สนทนำแลกเปลี่ยนควำมรู้เรือ่งอำหำรและเครื่องดื่ม   

    - กำรแยกระหว่ำงอำหำรที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์  

สมรรถนะส าคัญ 

1.ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร: อธิบำย เขียน และน ำเสนอ 

2.ควำมสำมำรถในกำรคดิ: คิดวิเครำะห์ สรุปผล คิดสร้ำงสรรค์

ในกำรออกแบบช้ินงำน 

3.ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต: มีทักษะในกำรวำง

แผนกำรเลือกซื้ออำหำร   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  1.ใฝ่เรียนรู:้ ตั้งใจเรียน แสวงหำควำมรู้ใหม่แล้วมำสรุป 

  2.อยู่อย่ำงพอเพียง: คิดและตัดสนิใจในกำรปฏิบัติกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมำยเหมำะสมกับศักยภำพตนเอง รอบคอบ มี

เหตุผล 

  3.มุ่งมั่นในกำรท ำงำน: อดทนตั้งใจรับผิดชอบท ำงำนส ำเร็จ

ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

2.หลักฐานการเรียนรู้ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน :  กำรแสดงบทบำทสมมุติกำรเลือก

รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม แบบฝึกหัด 

การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์
ประเมิน 

ด้ำน K -กำรแสดง
บทบำทสมมตุ ิ
-ตรวจช้ินงำน 

-แบบประเมิน
กำรพูด 
-แบบประเมิน
ช้ินงำน 

ผ่ำนเกณฑ ์
ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ด้ำน P สังเกต
พฤติกรรมกำร
ท ำงำนเป็นรำย
บุคล 

แบบประเมิน
พฤติกรรมกำร
ท ำงำนเป็นรำย
บุคล 

ระดับ
คุณภำพ 2 
ผ่ำนเกณฑ ์

ด้ำน A สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

ระดับ
คุณภำพ 2 
ผ่ำนเกณฑ ์

 

ชื่อแผน Food and Drink   

2 1 

3 
3.กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู้: วิธีสอนแบบอภิปรำยและวิธีกำรสอนโดย

กำรลงมือปฏิบตั ิ 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :  

1. หนังสือเรียนภำษำอังกฤษ Messages 1  

2. บัตรค ำ บัตรภำพ 

3. แบบฝึกหัด 

4. บทสนทนำในกำรเลือกรบัประทำนอำหำร 

เวลา : 2 ช่ัวโมง 

 



แผ่นที ่3 กจิกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลกัษณะอยู่อย่างพอเพยีง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Food and Drink ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 เวลา 2 ช่ัวโมง 

3.กจิกรรมการเรียนรู้ 

ส่ิงที่นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้ : รู้จกัค ำศพัทเ์ก่ียวกบัอำหำรและเคร่ืองด่ืม พูดโตต้อบเก่ียวกบัอำหำรท่ีตวัเองชอบและ

เลือกอำหำรท่ีมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได ้ 

ขั้นที ่1  

- ใหน้กัเรียนบอกช่ืออำหำรและเคร่ืองท่ีนกัเรียนชอบคน 1 อยำ่ง และใหน้กัเรียนอ่ำนออกเสียงค ำศพัทน์ั้น 

- ใหน้กัเรียนบอกถึงประโยชน์และโทษของอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีนกัเรียนชอบ  

ขั้นที ่2  

- ครูสอนค ำศพัทเ์ก่ียวกบัอำหำรและเคร่ืองด่ืมเพิ่มเติม โดยใชบ้ตัรค ำและบตัรภำพ ใหน้กัเรียนดูรูปแลว้เดำควำมหมำย 

- ครูสอนอ่ำนค ำศพัท ์โดยครูอ่ำนใหน้กัเรียนฟัง 1 รอบ และสุ่มใหน้กัเรียนอ่ำนเอง สุ่มเป็นแถว เป็นกลุ่ม หรือรำยบุคคล 

พร้อมทั้งบอกควำมหมำย  

- ครูแนะน ำและบอกคุณค่ำของอำหำรท่ีใหป้ระโยชน์และอำหำรท่ีใหโ้ทษ พร้อมยกตวัอยำ่งบตัรภำพประกอบ  

- ครูใหน้กัเรียนเล่นเกม โดยใชบ้ตัรค ำศพัท ์ 

- ครูแบ่งนกัเรียนเป็น 2 ทีม ส่งตวัแทนหำบตัรภำพ ตำมท่ีครูบอกและติดในช่องวำ่ใหป้ระโยชน์หรือให้โทษ 

- ครูใหน้กัเรียนท ำใบงำนท่ี 1  

ขั้นที ่3  

- ครูใหน้กัเรียนอ่ำนบทสนทนำ (ใบงำนท่ี 2) เก่ียวกบักำรเลือกอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีนกัเรียนรับประทำน  

- ครูให้นกัเรียนจบัคู่สร้ำงบทสนทนำตำมตวัอย่ำง (ใบงำนท่ี 2) โดยเปล่ียนขอ้มูลเป็นของนกัเรียนเอง โดยใช้ค  ำศพัท์

และส ำนวนท่ีเรียนไป 

- ครูใหน้กัเรียนแต่ละคู่สนทนำหนำ้ชั้นเรียนเพื่อประเมินกำรพูด โดยใชแ้บบประเมินกำรสนทนำ 

 



แผ่นที ่4 ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลกัคดิพอเพยีง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Food and Drink ระดบัช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่1 เวลา 2 ช่ัวโมง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพยีงก่อนเรียน 

 T : Do you know about Sufficiency Economy  

 SS : (Yes/No) 

 T : Who is the best of Sufficiency Economy Philosophy in Thailand? 

 SS : Our King. 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพยีงระหว่างเรียน 

 T : Does your family normally is at home or eat out ? 

 T : How often do you cook food for family? 

  

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที ่5 แนวทางทีค่รูน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้จัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Food and Drink ระดบัช้ัน มธัยมศึกษาปีที ่1 เวลา 2 ช่ัวโมง 

ครูผู้สอนน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความรู้ทีค่รูต้องมีก่อนสอน 
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
2. กำรคน้หำขอ้มูลจำกแหล่งต่ำงๆ 
3. กำรคดัเลือกเน้ือหำท่ีจะสอน 
4. กำรวดัประเมินผล 

คุณธรรมของครูในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. มีควำมรักควำมเมตตำกบัศิษย ์
2. มีควำมยติุธรรม 
3. มีควำมรับผดิชอบ 
4. มีวนิยัตรงต่อเวลำ 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 

เน้ือหา 
เวลา 

 

-เน้ือหำ สอดคลอ้งกบั
มำตรฐำนตวัช้ีวดัเหมำะสม
กบัเวลำท่ีก ำหนดและวยัของ
ผูเ้รียน 

-เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กำร
เลือกรับประทำนอำหำรท่ีมี
ประโยชน์ 

-สรุปเน้ือหำให้อ่ำนเขำ้ใจง่ำย  
-เรียงเน้ือหำตำมล ำดบักำรเรียนรู้ 

การจัด
กจิกรรม 

 

-ก ำหนดเน้ือหำในแต่ละ
กิจกรรมเหมำะสมกบั
กิจกรรม เน้ือหำ วยัของ
ผูเ้รียน 

-จดักำรเรียนรู้ไดค้รบถว้น
ตำมท่ีออกแบบไว ้

-วำงแผนกำรใชเ้วลำในกำร
ท ำงำนไดเ้หมำะสม ก ำหนดไว้
เกินเล็กนอ้ยเพื่อรองรับกำร
เปล่ียนแปลงในขณะท ำกิจกรรม 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
 
 

-จ ำนวนใบงำน และวสัดุ
อุปกรณ์ เหมำะสมกบั
กิจกรรม และมีปริมำณ
เพียงพอกบัจ ำนวนนกัเรียน 

-เพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั
กิจกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 

-เตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมก่อนกำร
จดักิจกรรม 
 

แหล่งเรียนรู้ 
 
 

-เลือกใชแ้หล่งกำรเรียนรู้ท่ี
เหมำะสมกบัผูเ้รียน  

-เพื่อใหผู้เ้รียนไดใ้ชแ้หล่งกำร
เรียนรู้ไดอ้ยำ่งคุม้ค่ำ 
 

-เตรียมหอ้งกำรเรียนรู้ จดัเตรียม
ควำมพร้อม 

ประเมินผล 
 
 
 

-จดัท ำแบบประเมินผลงำน
และประเมินพฤติกรรมได้
เหมำะสมกบัเป้ำหมำยกำร
เรียนรู้ 

-ตอ้งกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ตำมเป้ำหมำย 

-วำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้/
ประเมินตำมขั้นตอนของกิจกรรม 
-แบบประเมินมีกำรตรวจสอบ
ควำมเท่ียงตรงในกำรวดัตำม
ตวัช้ีวดั 



แผ่นที ่6 ผลทีเ่กดิขึน้กบัผู้เรียนจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Food and drink ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 เวลา 2 ช่ัวโมง 
6.1 ผูเ้รียนจะไดฝึ้กคิดและฝึกปฏิบติัตำมหลกั ปศพพ. ดงัน้ี 
ความรู้ทีนั่กเรียนต้องมีก่อน 
 1. ควำมรู้ค ำศพัทเ์ก่ียวกบัอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
2. ส ำนวนภำษำท่ีใชใ้นกำรพูดสนทนำ 
3. โครงสร้ำงประโยคภำษำองักฤษ 

คุณธรรมของนักเรียนทีจ่ะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะท ำงำนใหส้ ำเร็จ 
2. ควำมรับผดิชอบ 
3. ควำมประหยดั 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 

1. กำรเลือกซ้ืออำหำรและ
เคร่ืองด่ืมเหมำะสมกบั
งบประมำณท่ีตนมีอยู ่
2. กำรเลือกซ้ืออำหำรและ
เคร่ืองด่ืมเหมำะกบัเพศและวยั 

1. กำรเลือกซ้ืออำหำรและ
เคร่ืองด่ืมเท่ำท่ีจ  ำเป็น 
2. ซ้ือหำรและเคร่ืองด่ืมไม่
ฟุ่มเฟือย ซ้ือเท่ำท่ีจ  ำเป็น 

1. กำรเลือกซ้ืออำหำรท่ีมี
ประโยชน์ 
2. ค ำนึงถึงคุณภำพและรำคำ 

 
6.2  ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ กำรใชชี้วติท่ีสมดุลและพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 4 มิติ ตำมหลกั ปศพพ. ดงัน้ี 
ดำ้น 
องคป์ระกอบ 

สมดุลและพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลงในดำ้นต่ำงๆ 
วตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 

ควำมรู้ -ใชว้สัดุ อุปกรณ์ 
พอเพียงในกำรจดัท ำ
ใบงำน 
-ใชเ้วลำเป็นประโยชน์
และคุม้ค่ำ 

-สร้ำงควำมสัมพนัธ์
อนัดีตำมบทบำท
หนำ้ท่ี 
-เป็นตวัอยำ่งในกำร
ใชชี้วติพอเพียง 

-สำมำรถสร้ำงสรรค์
ผลงำนจำกส่ิงของ
เหลือใช ้
-ช่วยลดปัญหำขยะ 

-วฒันธรรมกำรอยู่
อำศยักำรใส่ใจซ่ึงกนั
และกนั 

ทกัษะ -ทกัษะกำรใชค้วำมคิด
สร้ำงสรรค ์-ทกัษะกำร
ใชว้สัดุ อุปกรณ์และ
กำรรักษำควำมสะอำด 

-ทกัษะกำรจดักำร
แบ่งหนำ้ท่ีในกลุ่ม 
-ทกัษะกำรชกัชวน
กำรใชชี้วติอยำ่ง
พอเพียง 

-ทกัษะกำรใชว้สัดุท่ี
อยูใ่นทอ้งถ่ินใน
ท ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม
รับประทำนเอง 

-ทกัษะกำรมี
วฒันธรรมกำรอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

ค่ำนิยม -ค่ำนิยมในกำรใชว้สัดุ 
อุปกรณ์อยำ่งประหยดั 
-กำรใชเ้วลำเป็น
ประโยชน์ 

-ค่ำนิยมกำรท ำงำน
ร่วมกนัดว้ยควำม
มัน่ใจ มีควำมสำมคัคี 

-ค่ำนิยมในกำร
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ร่วมกนั 

-วฒันธรรมกำรให้
ควำมส ำคญักบักำร
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
และผูอ่ื้น 



 

 


