
แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้People ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 15  ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ 4 ( 4 ชั่วโมง) 
เร่ือง life and culture 

มฐ./ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/1, ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.
3/4, ต 1.2 ม.3/1, ต 4.2 ม.3/1 

สาระการเรียนรู ้การใช้ชีวิต การเรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของตนเอง 

แผนที่ 1 ( 4 ชั่วโมง) 
เร่ือง Description 

มฐ./ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/1, ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 
ม.3/4, ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/4 

สาระการเรียนรู ้การอธิบายลักษณะตา่งๆของ
คน สัตว์ สิ่งของ และสถานท่ีต่างๆ 

แผนที่ 2 ( 5  ชั่วโมง) 
เร่ือง Personality  

มฐ./ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/1, ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 
ม.3/4, ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/4 

สาระการเรียนรู ้การบอกคุณสมบตัิขอบบุคคล
แห่งความพอเพียง 

แผนที่ 3 ( 2 ชั่วโมง) 
เร่ือง Shopping 

มฐ./ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/1, ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.
3/4, ต 1.2 ม.3/1, ต 1.2 ม.3/4 

สาระการเรียนรู ้การวางแผนการซื้อของให้คุ้มค่า
และพอเพียง 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ People 
( 4 แผน 15 ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ การอธิบายลักษณะต่างๆของคน สัตว์ สิ่งของ และ

สถานท่ีต่างๆ การบอกคณุสมบตัิขอบบุคคลแห่งความพอเพียง การ
วางแผนการซื้อของให้คุ้มค่าและพอเพียง การใช้ชีวิต การเรียนรู้

วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
1.ความสามรถในการคดิ 

2.ความสามารถในการสื่อสาร 

3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

4.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
1. ใฝ่เรียนรู ้

2.อยู่อย่างพอเพียง   

3.มุ่งมั่นในการท างาน    

 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 
1. การแสดงบทบาทสมมติในการซ้ือของ 
2. การอธิบายการเลือก้ือเส้ือผา้ 
 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Shopping ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.3/1, ต 1.1 ม.3/2, ต 1.1 ม.3/4, ต 1.2 ม.3/1, 
ต 1.2 ม.3/4 ต 2.2 ม.3/1 
 
สาระส าคัญ 
 หน่วยการเรียนรู้นีม้ีจุดมุ่งหมายใหน้ักเรียนฟังโฆษณาสินค้า 
พูดสนทนาเกี่ยวกับการจับจ่ายซื้อของ  อ่านบทอ่านเกี่ยวกับคนท่ีจับจ่าย
ซื้อของมากเกินพอดีและเขยีนรายงานและน าเสนอผลการ 
ส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของของเพื่อนนักเรียนเพื่อเสรมิสร้าง
การปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
จุดประสงค์ 

1. สนทนาโตต้อบเกี่ยวกับการซื้อของ (K) 
2. อธิบายการเลือกซื้อของแบบพอเพียง (P) 
3. เห็นคุณคา่และสรา้งนิสัยรักการออม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ 
 - Information questions with going to 
 - So...  and Neither... to express agreement 
 - Information questions  
 - Imperative sentences 
 - การวางแผนการซื้อของให้คุ้มคา่และพอเพียง 
สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. อยู่อย่างพอเพียง 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน/ชิ้นงาน : 

1. การแสดงบทบาทสมมติในการซื้อของ 
2. รายงานพฤติกรรมการซื้อของ 
3. การออกแบบของขวัญอย่างพอเพียง 

การวัดประเมินผล : 
 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ด้าน K การสนทนา 
 

แบบประเมิน
การพูด 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ด้าน P ตรวจชิ้นงาน 
 

แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 
2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 

1 

2 

3 
 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ : วิธีสอนแบบอภิปรายและวิธีการสอนโดย
การลงมือปฏิบตั ิ
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 
1. บัตรภาพ บัตรค า 
2.ใบงาน 
3.วีดิโอ 
4.เครื่องเล่นซดี ี
5.สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/gra
mmar/learnit/learnitv192.shtm 
 
 
เวลา : 
 

ชื่อแผน Shopping 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Shopping ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 2 ชั่วโมง 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ส่ิงท่ีนกัเรียนเรียนรู้และปฏิบติัได ้:พูดโตต้อบบอกความรู้สึก/การกระท าท่ีเหมือนกนัของคู่สนทนา 
ขั้นที่ 1 
-น าเขา้สู่บทเรียน  
-ใหน้กัเรียนบอกช่ือร้านคา้ภายในเมืองหรือภายในหมู่บา้นท่ีนกัเรียนอาศยัอยู ่หรือบอกช่ือร้านคา้ท่ีรู้จกั
แพร่หลายท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั และของใชอ่ื้น ๆ โดยครูถามแลว้สุ่มนกัเรียนตอบ เช่น 
T:I want to buy some shoes. Which place do you recommend? 
S:You can go to Central Department Store. 
T:Where is it? 
S:It is on King Street. 
T:Are there any shoe stores on this street? 
S:Yes. 
T:How many are there? 
S:There are 3 shoe stores. 
ขั้นที่ 2 
-ครูแนะน าค าศพัทใ์หม่ในกิจกรรม New Language ในหนงัสือเรียน โดยใหน้กัเรียนดูภาพแลว้บอก
ความหมายของหวัขอ้ต่าง ๆ เป็นภาษาไทย ต่อจากนั้นครูใหค้วามหมายเป็นภาษาองักฤษ 
-ครูเปิดซีดีบนัทึกเสียงการออกเสียงค าศพัทใ์นกิจกรรม New Language แลว้ใหน้กัเรียนจบัคู่ ช้ีภาพตามขณะ
ฟังซีดีบนัทึกเสียง 
-ครูเปิดซีดีบนัทึกเสียงคร้ังท่ี 1 ใหน้กัเรียนฟัง ครูซกัถามความเขา้ใจเก่ียวกบับทสนทนาท่ีไดย้นิ ดงัน้ี 
T: Look at the picture of the toy department. Who loves soft toys? 
Ss: The two girls. (ครูอาจจะเปล่ียนเป็น They both do.) 
T: Look at the cell phone shop. Who is looking for a cool 
-looking cell phone? 
Ss: The two boys. (ครูอาจจะเปล่ียนเป็น They both are.) 
T: Look at the clothes shop. Who don’t like to wear a fancy dress to go dancing? Ss: The two girls. (ครู
อาจจะเปล่ียนเป็น They both don’t.) 
T: Look at the stationery. What is the boy going to do? 



Ss: He is just looking at the greeting cards. 
-ครูเปิดซีดีบนัทึกเสียงคร้ังท่ี 2 แลว้ใหน้กัเรียนออกเสียงตามทั้งแบบรายบุคคลและเป็นแถว 
-ใหน้กัเรียนจบัคู่ ฝึกสนทนาตามบทสนทนาในกิจกรรม New Language แลว้สลบับทบาทกนั เพื่อใหมี้
โอกาสไดฝึ้กออกเสียงทุกประโยค 
ขั้นที่ 3 
-ใหน้กัเรียนอ่านบทสนทนา ขอ้ท่ี 1 แลว้ครูซกัถามความหมายของประโยค Why don’t you buy him a 
wallet? เพื่อเป็นการทบทวนการใช ้Why don’t? วา่เป็นประโยคใหค้ าแนะน า 
-ใหน้กัเรียนอ่านบทสนทนา ขอ้ท่ี 2 แลว้ครูอธิบายวา่ ส านวน So do I. และNeither am I. มีความหมายวา่ I 
feel the same way. แต่การใชส้ านวนทั้งสองนั้นแตกต่างกนั So do I. จะใชแ้สดงความเห็นดว้ยกบัประโยค
บอกเล่า แต่ Neither am I. จะใชแ้สดงความเห็นดว้ยกบัประโยคปฏิเสธ 
-ใหน้กัเรียนจบัคู่ สร้างบทสนทนาตามตวัอยา่งในกิจกรรม Practice โดยเปล่ียนขอ้มูลตามความคิดของ
นกัเรียนเองและใชค้  าศพัทใ์นกิจกรรม New Language ประกอบ 
- ครูใหน้กัเรียนแต่ละคู่สนทนากนัและใหส้นทนาขา้มคู่หนา้ชั้น เพื่อประเมินการพูดและความเขา้ใจในการ
ใชส้ านวน So do I. และNeither am I.โดยใชแ้บบประเมินการสนทนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Shopping ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 2 ชั่วโมง 

 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 
 

Q1. How do you buy your clothes for sufficiency? 
Q2. What is the sufficiency? 

 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
 

Q3. Why don’t you buy him a wallet? 
Q4. How many are there? 
Q5. Which place do you recommend? 
Q6. Why do you like it? 
Q7. Why do you choose this cloth? 

 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลังเรียน 
 

Q8. Why do you like it? 
Q9. Why do you choose this cloth? 
Q10. What is your lovely cloth for sufficiency? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Shopping ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวดั 
2. การคัดเลือกเนื้อหาท่ีจะสอน 
3. การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
4. การวัดผลประเมินผล 

คุณธรรมขอครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความอดทน                 
2. ความเพียรพยายาม 
3. ความเสียสละ 
4. ความยุติธรรม 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เวลา 

 
 
 

เหมาะสมกบัการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

การเรียนการสอน 

ด าเนินไปอยา่งราบร่ืน 

 

การจดักิจกรรมเสร็จ 
ภายในเวลาท่ีก าหนด 
 

การจัดกิจกรรม 
 
 
 

เหมาะสมกบัศกัยภาพ 

ของผูเ้รียน 

 

ผูเ้รียนสามารถบรรลุ 
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 

เตรียมกิจกรรมเพื่อ
รองรับ 

เม่ือเกิดปัญหา 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู ้

 
 
 

ทนัสมยั น่าสนใจ แหล่ง 
เรียนรู้ท่ีอยูใ่กลต้วั 
 

ผูเ้รียนเกิดความสนใจ  
เห็นความส าคญัส่ิงท่ี 

อยูใ่กลต้วั 
 

การก าหนดขอ้ตกลงใน 

การใชส่ื้ออุปกรณ์และ
แหล่งเรียนรู้ 
 

ประเมินผล 
 
 
 

ใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม 
และเท่ียงตรง 
 

วดัไดต้รงตามตวัช้ีวดั 
 

การมีแบบประเมินและ 
เกณฑก์ารวดัท่ีชดัเจน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Shopping ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 2 ชั่วโมง 
 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏบิัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ความรู้ค าศัพท์เกีย่วกับเสื้อผ้า 
2. ส านวนภาษาที่ใช้ในการพูดสนทนา 
3. โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ความมีวินัยในตนเอง            
2. มีความมุ่งมั่นที่จะท างานใหส้ าเร็จ 
3. ความรับผดิชอบ                
4. ความประหยดั 
5. ความสามัคคี มีน้ าใจ 

 

 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
                   ด้าน 
องค์ประกอบ  

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 
 
 

-ใช้วัสด ุอุปกรณ์ที่ 
พอเพียงในการจัดท า 
ใบงาน 
-ใช้เวลาเปน็ประโยชน์ 
และคุ้มค่า 

-สร้างความสัมพันธ ์
อันดีตามบทบาทหน้าที ่
-เป็นตัวอย่างในการ 
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

 

-สามารถสร้างสรรค์ 
ผลงานจากสิง่ของเหลือ
ใช้เป็นการลดขยะ 

-วัฒนธรรมการอยู่ 
อาศัยการใส่ใจใน 
กันและกัน 

 

ทักษะ 
 
 

-ทักษะการใช้ความคิด 
สร้างสรรค์ในการออก 
แบบของขวัญ 
-ทักษะการใช้วัสด ุ
อุปกรณ์และการรักษา
ความสะอาด 

-ทักษะการจัดการ 
แบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม 
-ทักษะการชักชวน 
การใช้ชีวิตอย่าง 
พอเพียง 

 

-ทักษะการใช้วัสดุที ่
มีอยู่ในท้องถิ่นในการ 
ท าเสื้อผ้าใช้เอง 

 

-ทักษะการมีวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันผู้อื่น 

 

 
ค่านิยม 
 
 

-ค่านิยมในการใช้วัสด ุ 
อุปกรณ์อย่างประหยัด 
-การใช้เวลาเป็น 
ประโยชน ์

-ค่านิยมการท างาน 
ร่วมกันด้วยความ 
มั่นใจ ความสามัคค ี

-ค่านิยมในการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ร่วมกัน 

-วัฒนธรรมการให้ 
ความส าคัญกับการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และผู้อื่น 

 

พอประมาน มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1.การเลือกซื้อเสื้อผ้าใหเ้หมาะสมกับ
เงินท่ีตนมีอยู ่
2. การหาซื้อเสื้อท่ีเหมาะสมกับเพศ
และวัยของตนเอง  
 
 

1.การซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จ าเป็น  
2.ไม่ฟุ่มเฟือย ซื้อแล้วสามารถใสไ่ด้ทุก
เทศกาล และใช้ได้ทน นาน 
 

1.การวางแผนการซื้อเสื้อผ้า 
2.ค านึงถึงขนาด วัย สี คุณภาพและ
ราคา 
3. รู้จักการดูแลรักษา 
 



เกณฑ์ประเมนิการพูด 
 

            ระดับ
คะแนน 

 

  ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

ความถกูต้อง ออกเสยีง 
ค าศพัท์และประโยค
ได้ถกูต้องตามหลกั 

การออกเสยีง 
ออกเสยีงเน้น 

หนกัในค า/ประโยค
อยา่งสมบรูณ์ 

ออกเสยีงค าศพัท์
และประโยคได้
ถกูต้องตามหลกัการ
ออกเสยีงมีเสยีง
เน้นหนกัในค า/
ประโยคเป็นสว่น
ใหญ่ 

ออกเสยีง 
ค าศพัท์และประโยค
ได้ถกูต้องเป็น 

สว่นใหญ่ 

ขาดการออกเสยีง
เน้นหนกั 

ออกเสยีงค า/ประโยค
ผิดหลกัการออกเสยีง
ท าให้สือ่สารไมไ่ด้ 

 
 
 
 
 

ความคลอ่งแคลว่ พดูตอ่เนื่อง 
ไมต่ิดขดั 

พดูชดัเจน 

ท าให้สือ่สารได้ 

พดูตะกกุ 
ตะกกับ้าง แต ่

ยงัพอสือ่สารได้ 

พดูเป็นค าๆ 

หยดุเป็นชว่งๆ 

เพื่อท าให้ 

สือ่สารได้ไม ่

ชดัเจน 

พดูได้บางค า 
ท าให้สือ่ 

ความหมาย 

ไมไ่ด้ 

การแสดงทา่ทาง/ 

น า้เสยีงประกอบ 

การพดู 

แสดงทา่ทาง 
และพดูด้วยน า้เสยีง
เหมาะสมกบับท
บรรยาย 

พดูด้วยน า้เสยีง 
เหมาะสมกบั 

บทบรรยาย 

แตไ่มม่ีทา่ทาง 
ประกอบ 

พดูเหมือนอา่น 

ไมเ่ป็นธรรมชาติขาด
ความนา่สนใจ 

พดูได้น้อยมาก 

 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

10-12   ดีมาก  7-9   ดี  4-6   พอใช้  1-3   ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน ตัง้แตร่ะดบัดีขึน้ไป 

 
 



เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพช้ินงาน / ภาระงาน 

            ระดับ
คะแนน 

 

  ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

ความสมบรูณ์ของ 

ชิน้งาน 

 

ชิน้งานมีรายละเอียด
ครอบคลมุวงค าศพัท์ 

ที่เรียนสมบรูณ์ 

ชิน้งานมีราย 

ละเอียดครอบ 

คลมุวงค าศพัท์ 

ที่เรียนเป็นสว่น
ใหญ่ 

ชิน้งานมีราย 

ละเอียดครอบ 

คลมุวงค าศพัท์ 

ที่เรียนพอสมควร 

ชิน้งานมีราย 

ละเอียดครอบ 

คลมุวงค าศพัท์ 

ที่เรียนน้อย 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นชิน้งานท่ีแปลก
ใหมค่ดิขึน้เองไม่
เหมือนตวัอยา่ง 

เป็นชิน้งานท่ีแปลก
ใหมแ่ตม่ีบางสว่น 

คล้ายกบัตวัอยา่ง 

เป็นชิน้งานท่ี
ปรับปรุงดดัแปลง
เลก็น้อยจาก
ตวัอยา่ง 

เป็นชิน้งานท่ี 

เหมือนกบัตวัอยา่ง 

เนือ้หา มีรายละเอยีด 

เนือ้หาตรง 
กบัลกัษณะที ่
ก าหนดมาก 

ที่สดุ 

รายละเอียดของ
เนือ้หามากแตย่งัไม่
ครอบคลมุ 

ทัง้หมด 

มีรายละเอยีด 

ของเนือ้หา 

น้อย 

มีรายละเอยีด 

ของเนือ้หา 

น้อยมาก 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

10-12   ดีมาก  7-9   ดี  4-6   พอใช้  1-3   ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน ตัง้แตร่ะดบัดีขึน้ไป 

 
 

 

 

 

 


