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ประกอบแผนการจัดการเรียนรู (ศตวรรษที 21) 

 ในหนวยการเรียนรู เรื่อง Pop up twist songs 

วิชา   ภาษาอังกฤษ                            

 ระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

ความสําคัญความเปนมา (โดยสรุป) 

             เพลงมีความสําคัญตอจิตใจของผูฟง  ใหความบันเทิงและลดความเครียด  ผอนคลายอารมณทําให

มนุษยเกิดสุนทรียภาพทางอารมณ  ซึ่งเพลงมีบทบาทตอชีวิตของเรา  เพลงกับชีวิตมีความสัมพันธใกลชิดเปน

อันหนึ่งอนัเดียวกับมนุษยมาต้ังแตเกิด  เสียงเพลงเกิดจากการสรางสรรคของคน  นักการศึกษาท่ีชาญฉลาดจึง

นําเพลงมาเปนส่ือในการศึกษา  ท้ังเปนส่ือหลักและส่ือเสริมพลังท่ีครูนํามาใชในการเรียนการสอน  ซึ่ง

ประโยชนของเพลงในดานกิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี ้

1.เพลงชวยสรางบรรยากาศในการเรียนใหสนุกสนาน ลดความตึงเครียดระหวางครกูับนักเรียน หลอ

หลอมลักษณะนิสัย จิตใจ ของนักเรียนใหออนโยน 

2.เพลงชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค บุคลิกภาพและดานสังคมของนักเรียน 

3.การเขาสูบทเรียน  สรุปบทเรียนหรือทบทวนบทเรียน  เพลงชวยย้ําส่ิงท่ีเรียนไปแลว  เชน  คําศัพท  

รูปประโยค  กฎไวยากรณบางเรื่อง  เชน  เกี่ยวกับกาล (tense)  ตางๆ  เปนตน 

4.เพลงชวยพัฒนาทางดานภาษา ซึ่งเปนการฝกการฟงใหเขาใจขอความในเนื้อเพลงพรอมท้ังเปนการ

ฝกการออกเสียง เช่ือมคํา และจังหวะไปในตัว ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ ท่ีสามารถรองเพลงได ซึ่งเปนการ

ปลูกฝงใหเด็กมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนและชวยสงเสริมใหการเรียนดีข้ึน 

5.เพลงใหความรูหลากหลายแกนักเรียน เชน วัฒนธรรม สถานท่ีสําคัญ วันสําคัญเปนตน โดยออาจใช

เพลงเปนจุดเริ่มตนของการสนทนา หรืออภิปรายเนื้อหาท่ีบรรจุอยูในเพลง  

 สรุปไดวา  เพลงมีประโยชนทางดานอารมณ  บุคลิกภาพ  สังคมและการเรียนการสอน  ทําใหนักเรียนมี

ทัศนคติท่ีดีตอการเรียนการสอน  นักเรียนไดรับความรูจากเพลง  และเรียนจากเพลงดวยความสนุกสนาน  

ดังนั้นครูจึงนําเพลงไปสอดแทรกไดเกือบทุกวิชา 
 

วิธีการใชสื่อ/กิจกรรมประกอบ (ถามี)/ เง่ือนไขการใช 

 ข้ันตอนการสอนเพลงประพกอบการเรียนการสอน  มีดังนี้  

1.แนะนําหรืออธิบายเนื้อหาของเพลง หรือใชส่ือการเรียนการสอนหนังสือสามมิติ (Pop up Twist 

Song) และการแสดงทาทาง (action) คําท่ีพองรูป หรือพองเสียง ตลอดจนคําท่ีสัมผัสกัน 



2.เปดเพลงหรือฝกอานเนื้อเพลง 1 รอบครั้งแรก เพื่อใหนักเรียนคุนเคย 

3.กอนจะเปดโอกาสใหนักเรียนเห็นเนื้อเพลงท้ังหมด ควรนําเนื้อเพลงทีละบรรทัดรองแตละบรรทัด

และใหนักเรียนรองตาม ควรบันทึกเพลงท้ิงชวงแตละบรรทัด 

4. แจกหนังสือ 3 มิติใหกับเด็กนักเรียน เปดเพลงอีกครั้งต้ังแตตน ในชวงแรกใหนักเรียนอานเนื้อเพลง

ตาม เพื่อใหเกิดความคุนเคยกับจังหวะ ทํานอง จากนั้นเปดเพลงหลายๆครั้ง และชักชวนใหเด็กรองเพลงดวย 

5.หลังจากท่ีเด็กนักเรียนสามารถจับทํานองเนื้อรองไดแลว นักเรียนก็สามารถรองไปกับดนตรีท่ีไมมี

เนื้อรองหรือคาราโอเกะได ในชวงแรกนักเรียนควรรองเปนกลุม เมื่อมีความมั่นใจมากข้ึนจึงใหรองเปนคูหรือ

รองเด่ียว การใชดนตรีไมมีเนื้อรองหรือคาราโอเกะนั้นสามารถนํามาใชไดอยางหลากหลาย เชน ใหนักเรียนแต

เนื้อรองเพิ่มเติมหรือตางไปจากเดิม 

6.นําเนื้อรองมาสรางกิจกรรม เปดโอกาสใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ รวมกับเพลง  
 

เคร่ืองมือวัดผูเรียนหลังใชสื่อ /ผลการเรียนรู 

1 เก็บส่ือการสอนท่ีแจกไปครั้งแรกคืนมา แลวแจกแบบฝกหัดเนื้อเพลงท่ีผูสอนเตรียมเวนคําท่ีเหมาะสมวางไว 

เพื่อใหนักเรียนเติมขณะท่ีเปดเพลงใหฟงอีกครั้งหนึ่ง 

2 ถามคําถามจากเนื้อหาของเพลง คําถามนี้อาจเปนคําถามปากเปลาหรือแบบใหเลือกตอบ (multiple 

choices) หรือแบบเติมคําหรือขอความใหสมบูรณ (completion) 

3 อาจเปนคําถามปลายเปด (open-ended questions) เพื่อใหผูเรียนไดอภิปรายความคิดเห็น นักเรียนทุก

คนตองพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง โดยไมมีการตัดสินใจความคิดเห็นของนัดเรียน

คนใดผิดหรือของคนใดถูกและผูสอนเปนเพียงผูควบคุมช้ันเรียนเทานั้น 
 

บทเรียนท่ีไดรับ /ขอคนพบท่ีสาํคัญ 

จากการจัดการเรียนรูโดยใชเพลง นักเรียนไดรับจากการเรียนรูดังตอไปนี ้

          1.การฟงและการออกเสียง การฟงเพลงเปนวิธีการท่ีดีในการฝกฟง เพื่อการออกเสียงท่ีถูกตอง 

นอกจากนี้เพลงยังเปนส่ือท่ีกระตุนใหนักเรียนตองการเรียนภาษาอังกฤษจากการฟงเพลงและเรียนดวยความ

สนุกสนาน ซึ่งแตกตางจากกอนหนาท่ีไมไดใชเพลง 

            2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการสอน จากการจัดการเรียนการสอนของนักเรยีนท่ีเรียน

โดยใชเพลงประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงกวาการสอนแบบธรรมดาหรือสอนตามคูมือครูและ

หนังสือเรียน 

            3.แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถดานการฟงและการพูด นักเรยีนมีแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใชเพลงประกอบการสอนท้ังความสามารถดานการฟงและพูดภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                                รายวิชา   ภาษาอังกฤษ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                    ภาคเรียนท่ี 1    ปการศึกษา 2560 

หนวยการเรียนท่ี 1                                             เร่ือง  Pop up twist song   เวลา 1 ช่ัวโมง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

     มาตรฐานการเรียนรู 

  มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช ได

อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

  มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ 

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

     ตัวช้ีวัด 

            ต.1.3 ม.3/1  เลือกใชภาษา  น้ําเสียง  และกริยาทาทางเหมาะสมกับบุคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

  ต.2.2 ม.3/1  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิด

ตางๆและการลําดับคําโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

  ต.2.2 ม.3/2  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยางเหมาะสม 

 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

 1 เขาใจความหมายของคําศัพทเนื้อเพลงไดและเปรียบเทียบการใชภาษาไดอยางถูกตอง (K) 

 2 อานออกเสียงคําศัพทไดถูกตองและรองเพลงพรอมกันไดเปนอยางดีและสนุกสนาน (P)  

 3 นักเรียนมีวินัยในการเรียน ใฝเรียนรู (A) 
 

3. สาระสําคัญ 

  การเรียนรูคําศัพทเปนส่ิงสําคัญพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้น การไดฝกทักษะการพูด 

ฟง อานและเขียนจากแบบฝกทักษะเกี่ยวกับช่ือเรื่อง (Funny song words) เปนการกระตุนใหนักเรียนใฝ

เรียนรู มีความสามารถในการคิดและการส่ือสาร สงผลใหนักเรียนนําความรูไปใชในการเรียนระดับสูงตอไปและ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 

 

 

 



 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

  ความสามารถในการส่ือสาร 

  ความสามารถในการคิด 

  ความสามารถในการแกปญหา 

  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
 

4. สาระการเรียนรู 

     ความรู (K) 

  เขาใจความหมายของคําศัพทเนื้อเพลงไดและเปรียบเทียบการใชภาษาไดอยางถูกตอง  
 

 ทักษะท่ีสําคัญ (P) 

  อานออกเสียงคําศัพทไดถูกตองและรองเพลงพรอมกันไดเปนอยางดีและสนุกสนาน      
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

  นักเรียนมีวนิัยในการเรียน ใฝเรียนรู 

5. จุดเนนสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทักษะศตวรรษท่ี 21 (ใชเฉพาะแกนหลัก 4Cs) 

� การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

  ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

� ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and 

Leadership) 

 ทักษะดานการส่ือสารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ (Communications, Information, and Media 

Literacy) 

     ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

� ความยืดหยุนและการปรับตัว  

 การริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 

� ทักษะสังคม และสังคมขามวัฒนธรรม 

 การเปนผูสรางหรือผูผลิต และความรับผิดชอบเช่ือถือได 

� ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

     คุณลักษณะสําหรับศตวรรษท่ี 21 

      คุณลักษณะดานการทํางาน ไดแก การปรับตัว ความเปนผูนํา 

 คุณลักษณะดานการเรียนรู ไดแก การช้ีนําตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง 

� คุณลักษณะดานศีลธรรม ไดแก เคารพผูอื่น ความซื่อสัตย สํานึกพลเมือง 

 



 

6. กิจกรรมการเรียนรู 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

6.1 แนะนําหรืออธิบายเนื้อหาของเพลงและแจกส่ือหนังสือ 3 มิติ (Pop up twist) หรือแสดงทาทาง (action) 

และคําท่ีพองรูป หรือพองเสียง ตลอดจนคําท่ีสัมผัสกัน 

ข้ันการจัดการเรียนรู    

 6.2 เปดเพลง 1 รอบครั้งแรก เพื่อใหนักเรียนคุนเคย 

 6.3 กอนจะเปดโอกาสใหนักเรียนเห็นเนื้อเพลงท้ังหมด ควรนําเนื้อเพลงทีละบรรทัดรองแตละบรรทัดและ

ใหนักเรียนรองตาม ควรบันทึกเพลงท้ิงชวงแตละบรรทัด 

 6.4 แจกเนื้อเพลงใหกับเด็กนักเรียน เปดเพลงอีกครั้งต้ังแตตน ในชวงแรกใหนักเรียนอานเนื้อเพลงตาม 

เพื่อใหเกิดความคุนเคยกับจังหวะ ทํานอง จากนั้นเปดเพลงหลายๆครั้ง และชักชวนใหเด็กรองเพลงดวย 

 ข้ันสรุปการเรียนรู    

 6.5 หลังจากท่ีเด็กนักเรียนสามารถจับทํานองเนื้อรองไดแลว นักเรียนก็สามารถรองไปกับดนตรีท่ีไมมีเนื้อ

รองหรือคาราโอเกะได ในชวงแรกนักเรียนควรรองเปนกลุม เมื่อมีความมั่นใจมากข้ึนจึงใหรองเปนคูหรือรอง

เด่ียว การใชดนตรีไมมีเนื้อรองหรือคาราโอเกะนัน้สามารถนํามาใชไดอยางหลากหลาย เชน ใหนักเรียนแตเนื้อ

รองเพิ่มเติมหรือตางไปจากเดิม 

 6.6 นําเนื้อรองมาสรางกิจกรรม เปดโอกาสใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ รวมกับเพลง 
 

7. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/รองรอยแสดงความรู)  

 ช้ินงาน 

1. แบบฝกหัดเร่ือง Pop up twist songs  

2. หนังสือ 3 มิติ (Pop up twist)   

 ภาระงาน     

   ใหนักเรียนทบทวนเนื้อเพลงและฝกรองเพลงใหคลองเพื่อท่ีจะรองเพลงคําศัพทเพลงตอไป 

8. แหลงเรียนรู 

สื่อ   

1.  หนังสือ 3 มิติ (Pop up twist)  

2.  แบบฝกหัด เรื่อง Pop up twist songs 

แหลงเรียนรู     

1. หองสมุด 

2. อินเตอรเน็ต 

 

 

 



 

 

8. การวัดและประเมินผล 

  การประเมินตามจุดประสงค/ตัวช้ีวัด 

 

การประเมินผลดาน วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใช เกณฑการประเมิน 

 

ดานความรู 

1.  เขาใจความหมายของ

คําศัพทเนื้อเพลงไดและ

เปรียบเทียบการใชภาษาได

อยางถูกตอง 

2 . อานออกเสียงคําศัพทได

ถูกตองและรองเพลงพรอม

กันไดเปนอยางดีและ

สนุกสนาน 

3. นักเรียนมีวินัย  ใฝเรียนรู 

และอยูอยางพอเพียง     

 

  

 

- ตรวจแบบฝกหัด   

 

 

  

-ประเมินการอานออก

เสียง 

 -ประเมินการทํางาน

กลุม 

 

-ประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

 

  

 

- แบบฝกหัดเรื่อง 

Pop up twist 

songs 

 

 

- แบบประเมิน 

การอานออกเสียง 

-แบบประเมินการ

ทํางานกลุม 

 

-แบบประเมิน

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

ผานเกณฑรอยละ 60  ข้ึนไป 

ผานระดับคุณภาพดี  ข้ึนไป 

ตอบถูได 1   ตอบผิดได 0 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

การอานออกเสียง 

เกณฑการประเมินการทํางาน

กลุม 

 

ตามเกณฑการประเมิน 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกณฑการประเมินการอานออกเสียง 
  

องคประกอบ 

การประเมิน  

เกณฑการประเมิน  /  น้ําหนักคะแนน คะแนน 

รวม 3 2 1 

1. การเวน 

วรรคตอน 

- เวนวรรคตอนบกพรอง

เล็กนอยแตไมทําใหส่ือ

ความหมายผิด 

เวนวรรคตอนผิด

บอยครั้งทําใหผูฟง

เขาใจความหมาย 

ของประโยคผิด  

2 

2. ความ 

คลองแคลว 

- อานไดคลองแคลวมาก

ข้ึน อาจจะสะดุด

เล็กนอยแตไมทําใหการ

ส่ือความหมายผิดไป 

อานยังไมเร็วและ 

ไมคลองแคลว    

2 

3. การออกเสียง อานออกเสียงไมชัดเจน

เล็กนอย แตผูฟง

สามารถเขาใจไดดี           

อานออกเสียงมักจะผิด

ทําใหผูฟงสับสนตอง

ต้ังใจฟงจึงจะเขาใจ  

อานออกเสียงไมชัดเจน              3 

4. ความถูกตอง อานออกเสียงคํา 

ประโยคไดถูกตอง                                   

อานออกเสียงคํา 

ประโยคผิดเพียง

เล็กนอยแตสามารถ

แกไขใหมได                                   

อานออกเสียงคํา

ประโยคผิดมาก ทําให

ผูฟงสับสน 

3 

รวม 10 

เกณฑการตัดสินผลคะแนน 

คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

การสอบผานเกณฑและไมผานเกณฑ  โดยกําหนดเกณฑผานรอยละ  60   เปนดังนี ้

 สอบผานเกณฑ คือ  คะแนนรวมต้ังแต  6 - 10  คะแนน 

 สอบไมผานเกณฑ คือ  คะแนนรวมต้ังแต  0 – 5.9  คะแนน 

การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย 

  ชวงคะแนน   ผลการประเมิน  

  8 – 10  ความสามารถดานการอานออกเสียงอยูในระดับสูง 

  6 – 7.9  ความสามารถดานการอานออกเสียงอยูในระดับปานกลาง  

  0 – 5.9  ความสามารถดานการอานออกเสียงอยูในระดับตํ่า  

 

 

 



แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุม (10 คะแนน) 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ….. 

ผูรับการประเมิน/กลุม .............................................................................. ระดับช้ัน/หอง.................. 

ผูประเมิน       ตอนเอง    เพื่อน    ครู 

ประเมินครั้งท่ี ..............................วันท่ี ......................เดือน ......................................... พ.ศ............... 

เรื่องท่ีเรียนรู......................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง : ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับระดับคุณภาพ 

พฤติกรรม 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

 

(5) 

ดี 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

พฤติ 

กรรมท่ี

สังเกต 

1. การทบทวนตรวจสอบความรูเดิม       

2. การแสวงหาความรูใหม       

3. การศึกษาและสรางความเขาใจขอมูลความรูใหม       

4. การแลกเปล่ียนความรูกับความเขาใจกับกลุม       

5. การสรุปและจัดระเบียบความรู       

6. การปฏิบัติ การแสดงความรูและผลงาน       

7. การประยุกตใชความรู       

8. การนําเสนอหนาช้ันเรียน       

9. การแสดงความคิดเห็น-ถาม-ตอบ       

10. การใช เก็บรักษาอุปกรณ       

รวมคะแนน       

ขอสังเกต หลักฐาน รองรอย อื่น ๆ  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑการใหคะแนน 

-  พฤติกรรมท่ีดีเดนเปนท่ียอมรับและเปนแบบอยางท่ีดี  ให  5  คะแนน 

-  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ                       ให  4  คะแนน 

-  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจน     ให  3  คะแนน 

-  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง               ให  2  คะแนน 

-  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง               ให  1  คะแนน 

-  พฤติกรรมท่ีไมปฏิบัติเลย               ให  0  คะแนน 

หมายเหตุ นําคะแนนท่ีได 50 คะแนน มาหารดวย 5 จะไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

แลวแปลความหมายตามเกณฑดังนี ้

เกณฑการแปลความหมายของชวงคะแนน 

ชวงคะแนน ความหมาย 

9 -10 ดีมาก 

7 - 8 ดี 

5 – 6 ปานกลาง 

3 – 4 นอย 

0 – 2 นอยท่ีสุด 

ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

  อยูในระดับ       ดีมาก     ดี             ปานกลาง     นอย     นอยท่ีสุด 

สรุปผลการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุม (ผาน ตองมีคะแนนต้ังแต 5 คะแนนข้ึนไป) 

                 ผาน       ไมผาน  

 

                           ลงช่ือ …………………………….………………….ผูประเมิน 

                    (..................................................) 

                                      ………../……………../…….…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการ (10 คะแนน) 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ….. 

ผูรับการประเมิน/กลุม .............................................................................. ระดับช้ัน/หอง.................. 

ผูประเมิน       ตอนเอง    เพื่อน    ครู 

ประเมินครั้งท่ี ..............................วันท่ี ......................เดือน ......................................... พ.ศ............... 

เรื่องท่ีเรียนรู......................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง : ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน 

ท่ีเดนชัด 

ดี

มาก 

(5) 

ดี 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ปรับ

ปรุง 

(0) 

 ความสามารถ 

ในการส่ือสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ – สงสาร        

1.2  มีความสามารถในการถายทอดความรู 

ความคิด ความเขาใจของตนเอง โดยใชภาษา

อยางเหมาะสม  

  

   

  

1.3  ใชวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม        

1.4  วิเคราะหแสดงความคิดเห็นอยางมี

เหตุผล 

  
   

  

1.5  เขียนบันทึกเหตุการณประจําวันแลว 

เลาใหเพื่อนฟงได 

  
   

  

 ความสามารถ 

ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห 

       

2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยาง

สรางสรรค 

       

2.3  สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ        

2.4  มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ        

2.5  ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองได        

 

 

 

 

 

 



 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน 

ท่ีเดนชัด 

ดี

มาก 

(5) 

ดี 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ปรับ

ปรุง 

(0) 

 ความสามารถ 

ในการแกปญหา 

3.1  สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ท่ีเผชิญได 

       

3.2  ใชเหตุผลในการแกปญหา        

3.3  เขาใจความสัมพันธและการเปล่ียนแปลง

ในสังคม 

       

3.4  แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชใน

การปองกนัและแกไขปญหา 

       

3.5  สามารถตัดสินใจไดเหมาะสมตามวัย        

 ความสามารถ 

ในการใชทักษะ

ชีวิต 

4.1  เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย        

4.2  สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นได        

4.3  นําความรูท่ีไดไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน 

       

4.4  จัดการปญหาและความขัดแยงได

เหมาะสม 

       

4.5  หลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ี

สงผลกระทบตอตนเอง 

       

 ความสามารถ 

ในการใช

เทคโนโลยี 

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตาม

วัย 

       

5.2  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี        

5.3  สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง        

5.4  ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

       

5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี        

 

ขอสังเกต หลักฐาน รองรอย อื่น ๆ  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 



 

เกณฑการใหคะแนน 

 -  พฤติกรรมท่ีดีเดนเปนท่ียอมรับและเปนแบบอยางท่ีดี  ให 5 คะแนน 

 -  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ    ให  4  คะแนน 

 -  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจน                  ให  3  คะแนน 

 -  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง         ให  2  คะแนน 

 -  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง         ให  1  คะแนน 

 -  พฤติกรรมท่ีไมปฏิบัติเลย          ให 0 คะแนน 

นําคะแนนท้ังหมดรวมกันไดคะแนนเต็ม 125 คะแนน แลวหาร 12.5 จะไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

เกณฑการแปลความหมายของชวงคะแนน 

ชวงคะแนน ความหมาย 

9 -10 ดีมาก 

7 - 8 ดี 

5 – 6 ปานกลาง 

3 – 4 นอย 

0 – 2 นอยท่ีสุด 

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการ 

  อยูในระดับ       ดีมาก     ดี             ปานกลาง     นอย     นอยท่ีสุด 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการ 

                    ผาน       ไมผาน (ผาน ตองมีคะแนนต้ังแต 5 คะแนนข้ึนไป) 

 

                           ลงช่ือ …………………………….………………….ผูประเมิน 

                    (..................................................) 

                                      ………../……………../…….…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) (10 คะแนน) 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ….. 

ผูรับการประเมิน/กลุม .............................................................................. ระดับช้ัน/หอง.................. 

ผูประเมิน       ตอนเอง    เพื่อน    ครู 

ประเมินครั้งท่ี ..............................วันท่ี ......................เดือน ......................................... พ.ศ............... 

เรื่องท่ีเรียนรู......................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง : ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับระดับคุณภาพ 

ทักษะผูเรียน

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน 

ท่ีเดนชัด 

ดี 

มาก 

(5) 

ดี 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

ปรับ 

ปรุง

(0) 

ทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)   

ทักษะในสาระ

วิชาหลัก (Core 

Subjects–3Rs) 

1. Reading (อานออก)        

2. (W)Riting (เขียนได)        

3. (A)Rithemetics (คิดเลขเปน)        

ทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม 

(Learning and 

Innovation 

Skills – 8Cs) 

1. Critical Thinking and Problem  

Solving (ทักษะดานการคิดอยางมี 

วิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) 

   

  

  

2. Creativity and Innovation (ทักษะ

ดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 

   
  

  

3. Cross-cultural Understanding (ทักษะ

ดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตาง

กระบวนทัศน) 

   

  

  

4. Collaboration, Teamwork and 

Leadership (ทักษะดานความรวมมือ  

การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) 

   

  

  

5. Communications, Information, and 

Media Literacy (ทักษะดานการส่ือสาร 

สารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ) 

   

  

  

6. Computing and ICT Literacy (ทักษะ

ดานคอมพวิเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร) 

   

  

  

 



 

ทักษะผูเรียน

ดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน 

ท่ีเดนชัด 

ดี 

มาก 

(5) 

ดี 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

ปรับ 

ปรุง

(0) 

 7. Career and Learning Skills 

(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 

   
  

  

8. Compassion (มีคุณธรรม มีเมตตา 

กรุณา มีระเบียบวินัย) 

   
  

  

ทักษะการเรียนรูและภาวะผูนํา (2Ls)   

ทักษะการ

เรียนรูและ

ภาวะผูนํา(2Ls) 

1. Learning (ทักษะการเรียนรู)        

2. Leadership (ภาวะผูนํา)    
  

  

 

ขอสังเกต หลักฐาน รองรอย อื่น ๆ  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกณฑการใหคะแนน 

 -  พฤติกรรมท่ีดีเดนเปนท่ียอมรับและเปนแบบอยางท่ีดี  ให  5  คะแนน 

 -  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ    ให  4  คะแนน 

 -  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจน        ให  3  คะแนน 

 -  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง        ให  2  คะแนน 

 -  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง        ให  1  คะแนน 

 -  พฤติกรรมท่ีไมปฏิบัติเลย         ให  0  คะแนน 

นําคะแนนท้ังหมดรวมกันไดคะแนนเต็ม 65 คะแนน แลวหาร 6.5 จะไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

เกณฑการแปลความหมายของชวงคะแนน 

ชวงคะแนน ความหมาย 

9 -10 ดีมาก 

7 - 8 ดี 

5 – 6 ปานกลาง 

3 – 4 นอย 

0 – 2 นอยท่ีสุด 

ผลการประเมินทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

  อยูในระดับ       ดีมาก     ดี             ปานกลาง     นอย     นอยท่ีสุด 

สรุปผลการทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

                    ผาน       ไมผาน (ผาน ตองมีคะแนนต้ังแต 5 คะแนนข้ึนไป) 

 

                           ลงช่ือ …………………………….………………….ผูประเมิน 

                    (..................................................) 

                                      ………../……………../…….…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ขอเสนอแนะ(ผูใชแผนเขียนเสนอแนะ) 

 .............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 

10. บันทึกหลังสอน 

10.1 ผลการจัดการเรียนรู 

นักเรียนจํานวน    27  คน 

ผานจุดประสงคการเรียนรูโดยรวม    25 คน คิดเปนรอยละ 92.59 

ไมผานจุดประสงคการเรียนรูโดยรวม  2  คน คิดเปนรอยละ 7.40 

ไดแก 

 1 เด็กชายโรจนัสถ   วรรณวงษ 

 2 เด็กหญิงน้ําหนึ่ง นิลสุขุม 

นักเรียนท่ีไมผานการประเมินจุดประสงคดานความรู (K) จํานวน  2 คน  ไดแก 

          1 เด็กชายโรจนัสถ   วรรณวงษ 

  2 เด็กหญิงน้ําหนึง่ นิลสุขุม 

นักเรียนท่ีไมผานการประเมินจุดประสงคดานทักษะ (P) จํานวน 1 คน ไดแก 

 เด็กชายโรจนัสถ   วรรณวงษ 

นักเรียนท่ีไมผานการประเมินจุดประสงคดานเจตคติ (A) จํานวน 1 คน ไดแก 

 เด็กชายโรจนัสถ   วรรณวงษ 

10.2 ปญหา/อุปสรรค 

 เนื่องจากนักเรียนบางคนยังออกเสียงทายของคําศัพทยังไมถูกตอง และยังจําทํานองเพลงไมได จึงตอง

ใชเวลาคอนขางมากในการทบทวนเนื้อเพลง 

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ (จากปญหาอุปสรรค) 

    นักเรียนควรฝกรองเพลงและจําทํานองเพื่อไวตอการจําคําศัพทใหมากข้ึน เพราะการฟงและรอง

เพลงคําศัพทเปนวิธีการท่ีดีในการฝก เพื่อการออกเสียงท่ีถูกตอง นอกจากนี้เพลงยังเปนส่ือท่ีกระตุน

ใหนักเรียนตองการเรียนภาษาอังกฤษจากการฟงเพลงและเรียนดวยความสนุกสนาน ซึ่งแตกตางจาก

กอนหนาท่ีไมไดใชเพลง 

ลงช่ือ......................................................................ครูผูสอน 

       (...............................................) 

                        ตําแหนง...................................................     

           …………./……………./………… 

 

 



 

 

 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

    ลงช่ือ...............................................หัวหนากลุมสาระฯ 

                          (.......................................................) 

           …………./……………./………… 

 

ความเห็นของหัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 ไดทําการตรวจแผนการจัดการเรียนรูของ......................................................................................แลวมี

ความคิดเห็นดังนี ้

1. เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 

� ดีมาก     

� ดี 

� พอใช 

� ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจรรมไดนํากระบวนการเรียนรู 

� เนนผูเรียนเปนสําคัญมาใชในการสอนไดอยางเหมาะสม 

� ยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาตอไป 

3. เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 

� นําไปใชไดจริง 

� ควรปรับปรุงกอนนําไปใช 

4. ขอเสนอแนะอื่นๆ 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

  ลงช่ือ.............................................รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 

              (......................................................) 

        …………./……………./………… 

 



 

 

ความคิดเห็น 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

  ลงช่ือ.............................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

                    (......................................................) 

        …………./……………./………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฝกหัด เร่ือง Pop up twist songs 

Students sing a song and put the words into the blank correctly. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  เพลง “Look” 

                              ทํานองเพลง “30 ยังแจว” 

 
……………………………..  เงยหนา / หนาคํา 

…………………………………..  ระวัง 

…………………………………..  ดูถูก (ดูถูกๆๆ) 

…………………………………….. ตรวจสอบ 

…………………………………. ดูเหมือน 

……………………………… ดูเศรา / ดูซึม 

………………………………….. ต้ังตาคอยอีกดวย 

……………………………………. สืบเรื่อยๆ 

………………………………… นับถือๆ (ซ้ํา) 

Students put the words into the sentence correctly. 

 

1. These clouds …………………………… a flock of white sheep.  

2. Some people …………………………………. others because they have less money. 

3. Please ……………………………… this word in a dictionary. 

4. Drivers must ………………………. for children crossing the road. 

5. You must ……………………………. the contract before you sign it. 



 

สื่อหนังสือ 3 มิติ (Pop up twist song) 
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