
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  Our precious Earth (O-Net preparation) 

รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    รหัสวิชา อ23102   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เวลาเรียน 12 ชั่วโมง  ภาคเรียนที่  2 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น                 
อย่างมีเหตุผล 

 ตัวชี้วัด 1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ  
  คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด   1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ี 
   อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

มาตรฐาน ต 1.3       น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด และการเขียน 

 ตัวชี้วัด  3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้ 

   เหตุผลประกอบ      

มาตรฐาน ต 2.2    เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
  กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ตัวชี้วัด 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 
    ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 

2. ความคิดรวบยอด 

รู้และเข้าใจหลักการใช้ค าสั่ง รูปแบบค าถาม ประโยค ส านวนทางภาษา และแนวการตอบค าถามท่ีใช้
ในการสอบวัดความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รวมถึงการฝึกท าแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐาน
และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร ก่อนการท าแบบทดสอบฉบับจริง เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน 
เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้  
 
 
 
 



3. สาระการเรียนรู้  

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
-  ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ หรือ

การใช้อุปกรณ ์
-  ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
- การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 
- การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ

ภาษากับของไทย การน าวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ 
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

 - 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร  
 4.2 ความสามารถในการคิด 
 -  การคิดวิเคราะห์ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

5.1 ใฝ่เรียนรู้   
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

6.1 การฝึกท าแบบทดสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) 

6.2 การท าแบบทดสอบ Pre O-NET 

 

7. การวัดและการประเมินผล 

7.1 ประเมินผลการฝึกท าแบบทดสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

7.2 ประเมินผลการท าแบบทดสอบ Pre O-NET 
 



เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนนที่ค านวณได้  
(เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

80.00 – 100.00 5 ดีเยี่ยม 
70.00 – 79.99 4 ดีมาก 
60.00 – 69.99 3 ดี 
50.00 – 59.99 2 พอใช้ 
0.00 – 49.99 1 ปรับปรุง 

 
8. กิจกรรมการเรียนรู้   

8.1 กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 
  - การสอนซ่อมเสริมเนื้อหาตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
  - การฝึกท าแบบทดสอบตามมาตรฐาน  
8.2 กิจกรรมรวบยอด 

   -  การท าแบบทดสอบ Pre O-NET 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบทดสอบตามมาตรฐาน 
9.2 แบบทดสอบ Pre O-NET 
9.3 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  
9.4 อินเทอร์เน็ต 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1,2                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง Same but different               หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Profiles                 เวลา  3 ชั่วโมง 
 ชั้น ม.3/1 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/2 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/3 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/4 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น                 

อย่างมีเหตุผล 
 ตัวชี้วัด 1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ  
  คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด   1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ี 
   อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

มาตรฐาน ต 1.3       น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด และการเขียน 

 ตัวชี้วัด  3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้ 

   เหตุผลประกอบ      

มาตรฐาน ต 2.2    เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
  กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ตัวชี้วัด 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 
   ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 
2. ความคิดรวบยอด 

  รู้และเข้าใจหลักการใช้ค าสั่ง รูปแบบค าถาม ประโยค ส านวนทางภาษา และแนวการตอบค าถามท่ีใช้
ในการสอบวัดความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รวมถึงการฝึกท าแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐาน
และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร ก่อนการท าแบบทดสอบฉบับจริง เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน 
เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้  
 
 



 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการใหค้ าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง 

ป้ายประกาศต่างๆ หรือการใช้อุปกรณ์ การภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การแสดงความคิดเห็น
และการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ และการเปรียบเทียบและการ
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย การน า
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 ฝึกท าแบบทดสอบเก่ียวกับค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง 

ป้ายประกาศต่างๆ หรือการใช้อุปกรณ์ 
3.3 ฝึกท าแบบทดสอบเก่ียวกับภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
3.4 ฝึกท าแบบทดสอบเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม 

ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 
3.5 ฝึกท าแบบทดสอบเก่ียวกับการเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต

ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย การน าวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (A) 
3.6 ใฝ่เรียนรู้ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
-  ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ 

หรือการใช้อุปกรณ ์
-  ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
- การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 
- การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ของ

เจ้าของภาษากับของไทย การน าวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ 
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 
 
 
 
 



 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด  
  -  การคิดวิเคราะห์ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

นักเรียนท าแบบทดสอบ Pre test ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกันกับแบบทดสอบ Pre O-NET และ

แบบทดสอบ O-NET 

 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

นักเรียนฝึกท าแบบทดสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการทดสอบทางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) ในรูปแบบที่หลากหลาย 

 

กิจกรรมรวบยอด 

นักเรียนแบบทดแบบสอบ Pre O-NET ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเป็นผู้จัดท า 

 

8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินผลการฝึกท าแบบทดสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

8.2 ประเมินผลการท าแบบทดสอบ Pre O-NET 
 
 



 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนนที่ค านวณได้  
(เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

80.00 – 100.00 5 ดีเยี่ยม 
70.00 – 79.99 4 ดีมาก 
60.00 – 69.99 3 ดี 
50.00 – 59.99 2 พอใช้ 
0.00 – 49.99 1 ปรับปรุง 

 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบทดสอบตามมาตรฐาน 
9.2 แบบทดสอบ Pre O-NET 
9.3 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  
9.4 อินเทอร์เน็ต 
 

 
ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ใช้สอนได ้
           ควรปรบัปรุง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ..............................................................  
              ( นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม ) 
              หัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 


