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คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีอาชีพ มีงานทำ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน 15 ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นี ้ เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้ น ทางของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรียน
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที ่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะทำงาน ประกอบด้ ว ย สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกิด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื ่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) ประจำภาคเรียนที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ประกอบด้ ว ยเอกสาร 8 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คื อ 1) ภาษาไทย 2) คณิ ต ศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพ
8) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม 8 เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คำชี้แจงการจัดกระบวน
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) เป็นการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และโรงเรีย นวัง ไกลกัง วล ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และผู้ม ีส ่ว นร่ว มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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สารบัญ
คำชี้แจงการรับชมรายการสอนออกอากาศ
คำชี้แจงประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา อ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ All About Me
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง How’s it going?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง What’s your name?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง This is my friend
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง My best friend
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง How old are you?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง When is your birthday?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Daily Routines
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง What time does your friend get up?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ Happy Family
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง I Am an Only Child
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง I Have a Pet.
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง My Father Is An Engineer
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง My Dad Has Got Green Eyes.
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง Face Match
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง My Favourite Things
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง The House Where I Live
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง My Room, my Place
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง My Room, my Place
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ Going to school
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง In The Classroom
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง Look at Your Book.
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง What Is Your Favorite Subject?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง My Schedule (Timetable)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง Can I Borrow Your Pen, Please?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง She Is Our New Classmate
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง She Has Got Long Hair
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง This Is My New Bag.
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง How many students are there?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ Enjoy Reading
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง What do you usually do everyday?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง What do you usually do everyday? II เวลา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง What do you like to do in your free time?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง Enjoy listening to music
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง What are you going to do this weekend?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง Having fun
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง Where / What can you ………?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง What did you do last summer?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง What’s on TV?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ Eating Out
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง Happy Meal
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง Ordering Food
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง Cutlery
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เรื่อง At the Café
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง Junk Food
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 เรื่อง Healthy Nutrient
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 เรื่อง Let’s Cook!
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง Meal Times
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 เรื่อง Food Facts
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การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 15 ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live)
และรายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คำว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV
การเรียกหมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 15 ช่องรายการ

DLTV 1
DLTV 2
DLTV 3
DLTV 4
DLTV 5
DLTV 6
DLTV 7
DLTV 8
DLTV 9
DLTV 10
DLTV 11
DLTV 12
DLTV 13
DLTV 14
DLTV 15

(ช่อง 186)
(ช่อง 187)
(ช่อง 188)
(ช่อง 189)
(ช่อง 190)
(ช่อง 191)
(ช่อง 192)
(ช่อง 193)
(ช่อง 194)
(ช่อง 195)
(ช่อง 196)
(ช่อง 197)
(ช่อง 196)
(ช่อง 199)
(ช่อง 200)

เวลาเรียน / นอกเวลาเรียน
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ความรู้รอบตัว
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ศิลปวัฒนธรรมไทย
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / หน้าที่พลเมือง
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ภาษาต่างประเทศ
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การเกษตร
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 3 / รายการสำหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

ง

การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2282 6734
โทรสาร 0 2282 6735
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน 35 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032 515457 - 8
โทรสาร 032 515951
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv,ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
3. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร 032 522 347 , 032 520 478 โทรสาร 032 520 478
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th

4. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook : ครูตู้ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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คำชี้แจง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คำชี้แจง
ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วัตถุประสงค3
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วิ ช า เท21101
และ
มัธยมศึ
นภาคเรีนยดภาคเรี
นที
่ 1 ในรายวิ
าภาษาอั
กฤษพื้นฐาน
มีรหั
จุดจประสงคP
พื่อเพืให2่อคให้รูผคู2สท22101
าน
ระดั
บการนำแผนการจั
มักธษาตอนต2
ยมศึก ษาตอนต้
ยนที
่ 1 ช้ ในรายวิ
าภาษาอั
ง กฤษมี
ุ ดสประสงค์
รูอนทางไกลผ?
ผ ู ้ ส อนทางไกล
ท23101
ระดั
บชั้นมัธยมศึ
ที่ 1 - 3 กลุด่มกิสาระการเรี
ยนรู
าษาไทย ไปใช้
ยน
ยมสามารถนำไปใช2
เปSกนเษาปี
ยนการสอนได2
ออย?ย่าางมีใงมีนการจั
ปประสิ
ภภาพและ
ผ่ดาวเที
านดาวเที
ยมสามารถนำ
�ไปใช้
ป็แนวทางในการจั
นแนวทางในการจั
ดจกิกรรมการเรี
จกรรมการเรี
ย้ภนการสอนได้
ระสิททดธิธิการเรี
าพและ
้อชี้แจงในการนำแผนการจั
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นการจั
ยนรู
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่งประกอบด้วยใช2ขขัั้น้นตอน
นำ ขัPPP
้นสอน
1. การสอนคำศั
พทP โครงสร2
คือ ขั้นสรุป ดังนี้
๕.๑
นำ าเป็สู?บนทเรี
ขั้นยทีน่เ(Lead
ตรียมความพร้
1) ขัขั้น้นนำเข2
in / Warmอมของผู
up) ้เรียน ให้มีความพร้อมก่อนการเรียน
เนื้อหาใหม่ 2)เช่นขั้นทบทวนความรู
้เดิมที่เคยเรียนมา สนทนาซักถาม เล่นเกม ร้องเพลง กิจกรรม
สอน (Presentation)
เบรนยิมเคลื3)่อนไหวร่
ยงเพลง และดนตรี
ขั้นฝ|กางกายประกอบเสี
(Practice)
๕.๒
สอน เป็(Production)
นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาใหม่ โดย
4) ขัขั้น้นนำไปใช2
๕.๒.๑กษะฟq
ศึกษาจาก
ใบความรู
เรียน /แหล่
2. การสอนทั
งและอ?านใช2
ขั้นตอน้ หนั
Preงสื/ อWhile
Postงเรีได2ยแนรู
ก? ้ต่างๆ
๕.๒.๒ ใช้กระบวนการกลุ่ม ระดมสมอง อภิปราย
1) ขั้นนำเข2าสู?บทเรียน (Lead in / Warm up)
๕.๒.๓ ให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ครูคอยให้คำแนะนำ เป็นผู้อำนวย
2) ขั้นก?อนการฟqง / การอ?าน (Pre-listening / Reading)
ความสะดวกให้กับผู้เรียน
3) ขั้นขณะการฟqง / การอ?าน (While-listening / Reading)
๕.๒.๔ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน
4) ขั้นหลังการฟqง / การอ?าน (Post-listening / Reading)
๕.๒.๕ ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. การสอนทักษะพูด / เขียน มักจะเปSนกิจกรรมที่อยู?ในขั้นตอนของ Production และ Post๕.๓ ขั้นสรุป เป็นขั้นตอน ที่ให้นักเรียนได้สรุปเป็นความคิดรวบยอด เช่น การทำใบงาน
listening / reading เพื่อให2สอดคล2องกับตัวชี้วัดที่กำหนดให2ผู2เรียนสามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม สร้างผลงานชิ้นงานหรือโครงงาน เป็นต้น
เกี่ยวกับสิ่ง๖.ที่ฟการวั
qงหรือดอ?และประเมิ
านได2 เพื่อนำไปสู
กทักดษะการคิ
ดอย?นางมี
วิจารณญาณ
นผล?กมีารฝ|
การวั
และประเมิ
ผลการจั
ดการเรียนรู้ดังนี้

จ

ฉ

2
การนําแผนการจัดการเรียนรูไ ปใช
ในการนําแผนการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนการสอนที่จัดทําโดยครูผูอื่นอาจจะไมใชเรื่องงายนัก
สําหรับครูผูนําไปใชในการสอน ดังนั้น เพื่อใหการใชประโยชนจากการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนการสอน
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ครูผูใชแผนควรคํานึงถึงประเด็นเหลานี้
1. ทํา การศึกษาแผนการจัดการเรีย นรูและสื่อประกอบของแตละหนว ยการเรีย นรูตามหัว ขอที่
กําหนดไวในแบบฟอรมของแตละแผนใหเขาใจชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องจุดประสงคของการเรียนรูที่จะตองบรรลุ
ในชั่วโมงนั้น
2. ครูผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมไดตามความเหมาะสมแตควรคํานึงถึงความสอดคลองกับ
จุดประสงคที่กําหนดไว
3. การเตรียมสื่อสําหรับกิจกรรมการสอนแตละขั้น ครูผูสอนควรเตรียมใหเพียงพอกับจํานวนกลุม
หรือจํานวนนักเรียน ในหองเรียนของตนเอง
4. กรณีสื่อการเรียนการสอนที่ระบุไวเปน Website ครูผูสอนตอง download เตรียมใหพรอมกอน
สอนจริง
5. ครูผูสอนควรพิมพชื่อนักเรียนลงในเครื่องมือการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพรอมกับศึกษาเกณฑ
การประเมินใหเขาใจชัดเจนกอนสอน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประเมิน
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา อ 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เวลา 60 ชั่วโมง

กลุ@มสาระการเรียนรูFภาษาต@างประเทศ
จำนวน 1.5 หน@วยกิต

ศึกษา เรียนรู. คำขอร.อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ข.อความ ข>าว ประกาศ บทร.อยกรอง การใช.
พจนานุกรม หลักการอ>านออกเสียง ประโยค หรือข.อความเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล.อม
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว>างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -ขาย ลมฟQาอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ การเดินทางท>องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตรS และเทคโนโลยี สื่อที่ไม>ใช>ความเรียง
�คัญญ คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ
บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น เรื่องจากสื่อประเภทต>ต่างงๆๆ การจับใจความสำ
ใจความสำคั
ของเรื่อง ภาษาที่ใช.ในการสื่อสารระหว>างบุคคล การทักทาย กล>าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก
อย>างสุภาพ การชักชวน ประโยค/ข.อความที่ใช.แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล.ตัว สำนวนการตอบรับ
การแลกเปลี่ยนข.อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล.ตัว สถานการณSตต่>างงๆๆในชี
ในชีววิตติ ประจำวั
ประจำ�วัน ภาษาที่ใช.ในการแสดง
ความต.องการ เสนอและให.ความช>วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให.ความช>วยเหลือในสถานการณSต่ตา> งงๆๆ
ภาษาที่ใช.ในการแสดงความรู.สึก ความคิดเห็น และ ให.เหตุผลประกอบ การบรรยายข.อมูลเกี่ยวกับตนเอง
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณS ข>าว/เหตุการณSที่อยู>ในความสนใจของสังคม การใช.ภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ท>าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ.าของภาษา การเปรียบเทียบและการอธิบาย
ความเหมือน/ความแตกต>างระหว>างการออกเสียงประโยคชนิดต่ต>างงๆๆ ของเจ.าของภาษากับของไทย การใช.
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร.างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย การค.นคว.า
การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข.อมูล/ข.อเท็จจริงที่เกี่ยวข.องกับกลุ>มสาระการเรียนรู.อื่น
โดยใช.ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ฟ^ง พูด อ>าน เขียน การปฏิบัติตาม อ>านออก
เสียง ระบุ เลือก บอก แสดงความคิดเห็น การให.เหตุผล
เห็นคุณค>าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร กล.าพูด กล.าแสดงความคิดเห็น ใฝ`เรียนรู. มีวินัย
ในตนเอง มุ>งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วดั
ต 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5
ต 2.1 ม.1/1 ม.1/2
ต 3.1 ม 1/1
ต 4.1 ม 1/1
รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด

ต 1.2 ม.1/1 ม.1/3 ม.1/4 ม 1/5 ต 1.3 ม.1/1 ม.1/3
ต 2.2 ม.1/1 ม.1/2

ช

4

มาตรฐานการเรียนรู,/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา อ 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เวลา 60 ชั่วโมง

กลุDมสาระการเรียนรู,ภาษาตDางประเทศ
จำนวน 1.5 หนDวยกิต

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู,
มาตรฐาน ต 1.1 เข%าใจและตีความเรื่องที่ฟ8งและอ9านจากสื่อประเภทต9าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อย9างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติตามคำขอร%องคำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายง9าย ๆ ที่ฟ8งและอ9าน (ต 1.1 ม.1/1)
2. อ9านออกเสียงข%อความ ข9าว ประกาศ และบทร%อยกรองสั้น ๆ ถูกต%องตามหลักการอ9าน (ต 1.1 ม.1/2)
3. ระบุ/เขียนประโยค และข%อความ ให%สัมพันธZกับสื่อที่ไม9ใช9ความเรียงรูปแบบต9าง ๆ ที่อ9าน (ต 1.1 ม.1/3)
4. เลือกหัวข%อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟ8งและอ9าน พร%อมทั้งให%เหตุผลและยกตัวอย9างง9าย ๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.1/4)
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข%อมูลข9าวสาร แสดงความรู%สึกและ
ความคิดเห็นอย9างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. สนทนาแลกเปลี่ยนข%อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต9าง ๆ ใกล%ตัว และสถานการณZต9าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
อย9างเหมาะสม (ต 1.2 ม.1/1)
2. พูดและเขียนแสดงความต%องการ เสนอและให%ความช9วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให%ความช9วยเหลือใน
สถานการณZต9าง ๆ อย9างเหมาะสม (ต 1.2 ม.1/3)
3. พูดและเขียนแสดงความรู%สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต9าง ๆ กิจกรรม และประสบการณZ
พร%อมทั้งให%เหตุผลประกอบอย9างเหมาะสม (ต 1.2 ม.1/5)
มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข%อมูลข9าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต9าง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน
ตัวชี้วัด
1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันประสบการณZ และข9าว/เหตุการณZที่อยู9ในความ
สนใจของสังคม (ตงคม1.3(ตม.1/1)
ความสนใจของสั
1.3 ม.1/1)

ซ
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สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ต 2.1 เข า ใจความสั มพั น ธ ร ะหวางภาษากับ วัฒ นธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
1. ใชภาษาน้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา (ต 2.1 ม.1/1)
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดต่ตางงๆๆและการ
และการ
ลําดับคําตามโครงสรางประโยค ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย (ต 2.2 ม.1/1)
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปนพื้นฐานใน
การพัฒนาแสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
ตัวชี้วัด
1. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูและ
นําเสนอดวยการพูด/การเขียน (ต 3.1 ม.1/1)

ญ

8
หนวย
ที่
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ชื่อหนวยการเรียนรู

Let’s Go
Shopping

รวม
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด

ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1

ม.1/1-3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/1-2
ม.1/2
ม.1/1
ม.1/1

สาระสําคัญ/
เวลา น้ําหนัก
ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
บรรยายภาพ เปนการสื่อสาร
ที่นักเรียนตองมีความรู
เกี่ยวกับคําศัพท สํานวน
และโครงสรางของประโยค
เพื่อทําใหการสื่อสารนั้นมี
ประสิทธิภาพ
การฝกพูด สนทนา ใน
8
6
สถานการณการสอบถามราคา
การตอรองราคา ฝกอานปาย
โฆษณาสินคาโดยใช
กระบวนการคิดวิเคราะห
สังเคราะห คิดอยางมีวิจาร
ญาณในการตัดสินใจเลือก
สินคา เขียนสื่อความ โดยใช
ศัพทสํานวนที่เหมาะสมกับ
กาลเทศะและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา
60
60
3
20
3
20
60
100
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โครงสร&างรายวิชา
รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น มัธยมศึกษาป4ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ป7การศึกษา 2562
รวมเวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน@วยกิต
หน@วย
มาตรฐานการเรียนรู&/
ชื่อหน@วยการเรียนรู&
ที่
ตัวชี้วัด
1 All About Me
ต 1.1 ม.1/2
ม.1/3
ต 1.2 ม.1/1
ม.1/4
ต 1.3 ม.1/1
ต 2.1 ม.1/1
ต 2.1 ม.1/1

2

Happy Family

ต 1.1 ม.1/1
ม.1/3-4
ต 1.2 ม.1/1
ม.1/4
ต 1.3 ม.1/1
ต 2.1 ม.1/1
ต 3.1 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1

สาระสำคัญ/
เวลา น้ำหนัก
ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
การพูดสนทนาแนะนำเพื่อใหS
8
6
ขSอมูลเกี่ยวกับตนเอง โดยใชS
คำศัพท[ สำนวน และโครงสรSาง
ภาษาที่ถูกตSองและเหมาะสม
กับบุคคลและสอดคลSองกับ
สถานการณ[เป_นการฝaกทักษะ
การใชSภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันที่จำเป_นเพื่อ
สรSางและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ[ที่ดีระหวdางบุคคล
การเขSาใจความสัมพันธ[ของ
9
7
บุคคลในครอบครัว คำศัพท[ที่
เกี่ยวกับเครือญาติ การฟpงและ
การพูดเพื่อขอและใหSขSอมูล
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง
และผูSอื่น เขียนแผนลำดับ
เครือญาติ (family tree)
เขียนบรรยายรูปรdางหนSาตา
เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว
เขียนบรรยายบSานและ
หSองนอนของตนเองและอdาน
ขSอมูลเกี่ยวกับสัตว[เลี้ยง เป_น
การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
สรSางความสัมพันธ[ที่ดีระหวdาง
บุคคลและนำความรูSมา
ประยุกต[ใชSไดSอยdางเหมาะสม
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หนวย
มาตรฐานการเรียนรู/
ชื่อหนวยการเรียนรู
ที่
ตัวชี้วัด
3 Going to School ต 1.1 ม.1/1
ม.1/3
ต 1.2 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1

4

Free time

ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1

ม.1/2-3
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1

5

Eating Out

6

Places

ต 1.1 ม.1/1
ม.1/3-4
ต 1.2 ม.1/1-2
ต 1.3 ม.1/1
ม.1/3
ต 2.1 ม.1/1
ต 2.2 ม.1/1
ต 3.1 ม.1/1
ต 4.1 ม.1/1
ต 1.1 ม.1/4
ต 1.2 ม.1/1
ต 1.3 ม.1.1

สาระสําคัญ/
เวลา น้ําหนัก
ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
การสนทนาโตตอบเกี่ยวกับ
9
6
สิ่งของในหองเรียน รายวิชา
เวลาเรียน และตารางเรียน
(Learning schedule) เพื่อให
ขอมูลเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจําวันของนักเรียนเปนการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
รูปแบบหนึ่งที่สรางและ
เชื่อมโยงความสัมพันธที่ดี
ระหวางบุคคล
การพูด การเขียน และแสดง
9
6
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
อดิเรก และเวลาวาง บอก
กิจกรรมที่ชอบทํา นักเรียน
ตองมีความรูเกี่ยวกับคําศัพท
สํานวน และโครงสรางของ
ประโยค
การพูด การเขียน และแสดง
9
6
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารที่
ชอบ และอาหารเพื่อสุขภาพ
ของวัยรุน การเลือกซื้อ
อาหาร นักเรียนตองมีความรู
เกี่ยวกับคําศัพท สํานวน
และโครงสรางของประโยค

การสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ตต่างๆที
ง ๆ ่ชทีอบ
ช่ อบโดยการ
โดยการ
นําเสนอดวยภาษา และภาษา
เขียนในรูปแบบการเขียน

8
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หน#วยการเรียนรู,ที่ 1
ชื่อหน#วยการเรียนรู,เรื่อง All About Me
รหัสวิชา อ21101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุ#มสาระการเรียนรู, ภาษาต#างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปOการศึกษา 2562
เวลา 7 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐานการเรียนรู,/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
และ
มาตรฐานการเรียนรู, ต 1.1 เข,าใจและตีความเรื่องที่ฟaงและอ#านจากสื่อประเภทต#ต่างงๆๆ และ
แสดงความคิดเห็นอย#างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ม.1/2 อ่อ)านออกเสี
นออกเสียยงข3
อยกรอง
(poem)
สั้นๆสั้นถูกๆต3อถูงตามหลั
กการอ)กาการอ่
น าน
งข้ออความ
ความนินิททานานบทร3
บทร้
อยกรอง
(poem)
กต้องตามหลั
ม.1/3 เลื อ ก/ระบุ ประโยคและข3 อ ความ ให3 ส ั ม พั น ธR ก ั บ สื ่ อ ที ่ ไ ม) ใ ช) ค วามเรี ย ง (non-text
information) ที่อ)าน
มาตรฐานการเรียนรู, ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข,อมูลข#าวสาร
แสดงความรู,สึกและความคิดเห็นอย#างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
�วัน
ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้
นข3อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิกิจจกรรม
กรรมและสถานการณ์
และสถานการณRตต่า)างงๆๆ ในชีวิตประจำ
ประจำวั
ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให3ข3อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟeงหรืออ)าน อย)าง
เหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู, ต 1.3 นำเสนอข,อมูลข#าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น
ในเรื่องต#างๆ โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณR และสิ่งแวดล3อมใกล3ตัว
สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู, ต 2.1 เข,าใจความสัมพันธiระหว#างภาษากับวัฒนธรรมของเจ,าของภาษา
และนำไปใช,ได,อย#างเหมาะสม
ตัวชี้วัด
ม.1/1 ใช3ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท)าทาง สุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ3าของภาษา
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มาตรฐานการเรียนรู, ต 2.2 เข,าใจความเหมือนและความแตกต#างระหว#างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ,าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช,อย#างถูกต,องเหมาะสม
ตัวชี้วัด
การใช้
ม.1/1 บอกความเหมื อนและความแตกต) างระหว) างการออกเสี ยงประโยคชนิ ดต่ต)างงๆๆ การใช3
เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสร3างประโยค ของภาษาต)างประเทศและภาษาไทย
2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การพูดสนทนาแนะนำเพื่อให3ข3อมูลเกี่ยวกับตนเอง โดยใช3 คำศัพทR สำนวน และโครงสร3างภาษาที่
ถูกต3องและเหมาะสมกับบุคคลและสอดคล3องกับสถานการณRเปkนการฝmกทักษะการใช3ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันที่จำเปkนเพื่อสร3างและเชื่อมโยงความสัมพันธRที่ดีระหว)างบุคคล
3. สาระการเรียนรู,
ความรู, (Knowledge)
Vocabulary
introduce (v.)
close friend (n.)
best friend (n.)
school (n.)
canteen (n.)
favorite (adj.)
get up (phr.)
wake up (phr.)
have to (v.)
Greetings and Expressions:
Hello.
Hi.
Fine./ I’m fine./ I’m OK.
Not bad.
See you then/later. Nice to meet you. How do you do?
How’s it going?
How wonderful!

2
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Pronunciation
Hi. Hello.
My name is / My name’s / I’m / You’re / They’re
Function
Greeting and Introducing people, Saying Goodbye, Talking about oneself and others.
Grammar
Present simple tense
Verb : be (is, am, are)
Possessive adjectives : her, his, your, my, their, our
My name is…..….
My name / address / telephone number is…..….
Where are you from?
I am or I’m from………………
Questions word ; When, What, How old
When do you have breakfast?
I have breakfast in the morning.
What day is today?
It’s Sunday. (It’s = it + is)
When is your birthday?
It’s in June. / It’s (on) June 10th.
How old are you/they?
I’m fifteen. / They’re sixth months old.
ทักษะ/กระบวนการ (Process)
การฟeง การอ)าน การพูด การเขียน
เจตคติ (Attitude)
1. ใช3ภาษาอังกฤษอย)างมีมารยาทถูกต3องตามกาลเทศะและบุคคล
2. รักการเรียนรู3ภาษาอังกฤษและฝmกฝนอย)างจริงจังและเพียงพอ
3. มีความมั่นใจในการใช3ภาษาเพื่อการสื่อสาร
4. มีประสิทธิภาพในการสื่อความ
5. มีความคิดริเริ่มสร3างสรรคR
6. มีขันติธรรม (Tolerant)

3
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4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใชทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน Personal Information Card
แบบบันทึกการประเมินคุณภาพชิ้นงาน Personal Information Card
ประเด็น/คะแนน
เลขที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - สกุล

ความสมบูรณ
ของชิ้นงาน

ความคิด
สรางสรรค

รวมคะแนน

12

8

20

4
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เกณฑการใหคะแนนคุณภาพชิ้นงาน / ภาระงาน
ระดับคุณภาพ
4
3
2
ชิ้นงานมี
ชิ้นงานมี
ชิ้นงานมี
ความสมบูรณ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด
ของชิ้นงาน ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม
วงคําศัพท วงคําศัพท วงคําศัพท
ที่เรียน
ที่เรียนเปน ที่เรียนพอ
สมบูรณ
สวนใหญ
สมควร
เปนชิ้นงาน เปนชิ้นงาน เปนชิ้นงาน
ที่แปลกใหม ที่แปลกใหม ที่ปรับปรุง
ความคิด
คิดขึ้นเอง แตมีบางสวน ดัดแปลง
สรางสรรค
ไมเหมือน คลายกับ
เล็กนอยจาก
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ประเด็น
การประเมิน

1
ชิ้นงานมี
รายละเอียด
ครอบคลุม
วงคําศัพท
ที่เรียนนอย

3
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เปนชิ้นงาน
ที่เหมือนกับ
ตัวอยาง

2

8

5

20

รวม
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

16-20
13-15
11-12
0-10

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

น้ําหนัก/ คะแนน
ความสําคัญ รวม

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพ 3 (ดี) ขึ้นไป ถือวา ผานการประเมิน
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หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
หน4
ยการเรียนรูย.ทนรู
ี่ 1.ภAll
about
me
กลุ4มวสาระการเรี
าษาต4
างประเทศ
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
ขอบเขตเนื
้อหา เกี่ยวกับการทักทาย
คำศั
พท* สำนวน
คำศั
พท* สำนวน
เกี่ยวกักบข*การทั
กทาย าวลา
(Greeting),
การถามทุ
สุข และการกลG
(Greeting),
การถามทุกข*สุข และการกลGาวลา
(Leave
Taking)
(Leave
Taking)
จุดประสงค_
การเรียนรู.
จุด.ดานความรู
ประสงค_ก. ารเรียนรู.
ด.คำศั
านความรู
. บการทักทาย การถามทุกข*สุข
พท*เกี่ยวกั
คำศั
พท*เกี่ยาวกัวลา
บการทักทาย การถามทุกข*สุข
และการกลG
และการกลG
าวลา
โครงสรOางประโยคคำถามที
่ขึ้นตOนดOวย Wh โครงสรOางประโยคคำถามที
่ขึ้นตOน“How
ดOวย WhareQuestion
“How’s it going?”
Question
“How’s it going?” “How are
you doing?”
you doing?”
ด.านทักษะและกระบวนการ
ด.ทัากนทั
กษะและกระบวนการ
ษะกระบวนการการฟf
ง-พูด
ทักษะกระบวนการการฟfง-พูด
ด.านคุณลักษณะ
ด.1.ามีนคุความมั
ณลักษณะ
่นใจในการสื่อสาร
1.
ความมั่น่อใจในการสื
่อสารทธิภาพ
2. มีสามารถสื
สารอยGางประสิ
2. สามารถสื่อสารอยGางประสิทธิภาพ
กิจกรรมการเรียนรู.
ขักิ้นจกรรมการเรี
นำเขOาสูGบทเรียยนรูน. (Warm up)
ขั1.น้ นันํนำเขO
(warm
up) how are you? ตามครู
(Warm
กาเข้
เรียาสูนอGบ่G ทเรี
านเนืยน้อเพลง
Hello,
1.
2 –นั3กเรีครัยนอG
้ง านเนื้อเพลง Hello, how are you? ตามครู
2 –ครู3เปvครัด้งเพลง Hello, how are you? นักเรียนรOองตาม
2.
2.
Hello, how are you? นักเรียนรOองตาม
2 –ครู3เปvครัด้งเพลง
(https://www.youtube.com/watch?v=eZ2ua7oV0hI)
– 3 ครั้ง (https://www.youtube.com/watch?v=eZua7oV0hI)
3. นักเรียนชGวยกันคิดทGาทางประกอบเพลง
3. นักเรียนชGวยกันคิดทGาทางประกอบเพลง
ขั้นนำเสนอเนื้อหา (Presentation)
ขั4.้นนันำเสนอเนื
กเรียนดูว้อิดหา
ีโอเกี(Presentation)
่ยวกับการทักทายและการกลGาวลา
4.
นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับการทักทายและการกลGาวลา
https://www.youtube.com/watch?v=Im0n9XOAn8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Im0n9XOAn8Q
5.
ครูตั้งคำถามถามนักเรียนวGาเปäนการสนทนาในโอกาสใด เพื่อ
5.
ตั้งคำถามถามนักเรีOของนั
ยนวGกาเรีเปäยนนการสนทนาในโอกาสใด เพื่อ
เปäนครูการทบทวนความรู
เปäนนัการทบทวนความรู
กเรียน ่ไดOยินจากบทสนทนา
6.
กเรียนบอกคำศัพท*Oขหองนั
รือสำนวนที
นัก้นเรีครู
ยนบอกคำศั
สำนวนที่ไดOยินจากบทสนทนา
6.
จากนั
เขียนคำศั พท*หรือสำนวนบนกระดาน
จากนั
เขียนคำศัพHow’s
ท*หรือสำนวนบนกระดาน
7.
ครูอ้นธิครูบายสำนวน
it going? วGาเปäนการถามทุกข*สุข
บายสำนวน
7.
เชGนครูเดีอยธิวกั
บ How areHow’s
you?it going? วGาเปäนการถามทุกข*สุข
เชGนเดียวกับ How are you?

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 1
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู.ที่ 1
เรื่อง How’s
it going?
เรืรายวิ
่อง How’s
it งgoing?
ชา ภาษาอั
กฤษ
สื่อ/แหล4งเรียนรู.
สื่อเพลง
/แหล4Hello,
งเรียนรูhow
. are you?
1.
1. เพลง Hello, how are you?
https://www.youtube.com/watch?v=eZhttps://www.youtube.com/watch?v=eZua7oV0hI
ua7oV0hI
2. วิดีโอเรื่องการทักทายและการกลGาวลา
2. วิดีโอเรื่องการทักทายและการกลGาวลา
https://www.youtube.com/watch?v=Im0n9X
https://www.youtube.com/watch?v=Im0n9X
OAn8Q
OAn8Q
3. ใบความรูOที่ 1.1 เรื่อง การทักทาย และการ
3.
Oที่ 1.1 เรืand
่อง การทั
กทาย
และการ
กลGใบความรู
าวลา (Greeting
Leave
Taking)
กลGใบงานที
าวลา (Greeting
4.
่ 1.1 เรืองand
การทัLeave
กทายTaking)
และการกลGาวลา
ใบงานทีPresentation
่ 1.1 เรือง การทักทาย และการกลGาวลา
4.
5. Slide
Slide Presentation
5.
6. พจนานุ
กรมอังกฤษ - อังกฤษ/อังกฤษ - ไทย
6. พจนานุกรมอังกฤษ - อังกฤษ/อังกฤษ - ไทย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึ1กษาป[
ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาป[ที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 1 All about me
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขัน้ สรุป (Wrap
(Wrap up)
up)
11.นักเรียนทําแบบฝกหัดในใบงานที่ 1.1

ขั้นนํนำ�ไปใช้
าไปใช (Production)
(Production)
10. นักเรียนอาสาสมัคร 5-6 คู ออกมาแสดงบทบาทสมมติพูดหนา
ชั้นเรียนตามสถานการณที่ครูกําหนด เชน เพื่อนสองคนเจอกันที่
สวนสาธารณะ, เพื่อนสองคนเจอกันที่หางสรรพสินคา เปนตน

ขัน้ ฝึฝก (Practice)
(Practice)
6. นักเรียนฝกพูดบทสนทนาตามครู 2 – 3 ครั้ง
Conversation
Student A: Hi, B.
Student B: Hi, A.
Student A: How’s it going?
Student B: Fine, Thanks. And you?
Student A: I’m OK. Thanks.
7. นักเรียนฝกพูดโตตอบกับครู 2 – 3 ครั้ง
8. นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงฝกพูดโตตอบสลับกัน 2–3 ครั้ง
9. นักเรียนจับคูและฝกพูดโตตอบกัน

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
เรื่อง How’s it going?
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

15
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
ดานความรู
ใชสํานวนพูดทักทาย แนะนํา
- ตรวจความถูกตองของ ใบงานที่ 1.1
และกลาวลาโดยใชโครงสราง
การใชสํานวนทักทาย
ภาษาที่กําหนดใหไดอยางถูกตอง แนะนําและกลาวลาใน
ใบงานที่ 1.1
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพูด
พูดสนทนา
แบบประเมินการพูด
ดานคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการสื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอยาง
ประสิทธิภาพ

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ
รอยละ 70 ผาน
เกณฑ

รอยละ 70
ผานเกณฑ
แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน

8
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………............………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………………
(………....…............………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………

9
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ใบความรู 1.1
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง How’s it going?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตามปกติในชีวิตประจําวัน เมื่อเราพบผูคนในที่ตาง ๆ เราจะตองมีการทักทายและกลาวลากันตาม
ความเหมาะสม โอกาส และสถานที่ ในภาษาอั งกฤษมี วิ ธี การทั กทาย (Greeting) และกล า วลา (Leave
taking) กันอยางไรบาง
1. การทั ก ทาย (Greeting) ถ า เป น คนที่ คุ น เคยและสนิ ทสนมกั น มั ก จะใช คํ า ว า Hello หรื อ Hi
ซึ่งแปลวา สวัสดี แตการทักทายอยางเปนทางการสําหรับผูไมคุนเคยกัน หรืออยูในสถานภาพที่แตกตางกัน
เช น เจ านายกั บ ลู กน อง ครู กั บลู กศิ ษย จะใช คําวา Good morning. (สวั สดี ตอนเช า ) Good afternoon.
(สวั ส ดี ต อนกลางวั น ) และ Good evening. (สวั ส ดี ต อนเย็ น ) ต อ ด ว ยคํ า ทั ก ทายว า How are you?
(คุณสบายดีหรือ) ซึ่งคูสนทนาก็จะตอบและถามกลับในทํานองเดียวกัน เชน
Suda : Hi, Malee. How are you?
Malee : Fine, thanks. And you?
Suda : Very well, thank you.
ในสถานการณนี้ สุดากับมาลีเปนเพื่อนกัน เมื่อพบกันก็ทักทายและถามทุกขสุขซึ่งกันและกันกอน เชน
สําหรับชวงเวลาของการกลาวคําทักทายในภาษาอังกฤษ แบงออกไดเปน 3 ชวงดังนี้
 Good morning. ใชคําทักทายในตอนเชา ตั้งแตเวลา 00.01 น. ถึงตอนเที่ยงวัน 12.00 น.
 Good afternoon. ใชคําทักทายในตอนหลังเที่ยงวัน ตั้งแตเวลา 12.01 น. ถึงกอนพระอาทิตยตก
 Good evening. ใชคําทักทาย หลังเวลา 18.00 น. หรือหลังดวงอาทิตยตกเปนตนไป
สํา นวนที่ใช สอบถามทุ กขสุ ขวา เปน อยางไรบางเมื่อพบกัน ในภาษาอังกฤษนิยมใชห ลายสํานวน
ดวยกัน เชน
 How are you?
 How are you today?
 How are you doing?
สบายดีไหม / เปนอยางไรบาง
 How’s it going?
สํานวนที่ใชตอบรับถึงการสอบถามทุกขสุขวาเปนอยางไรเมื่อพบกัน เชน
 Very well, thanks.
 Great, thanks.
สบายดีมาก ขอบคุณ
 So so.
ก็เรื่อย ๆ นะ
 I'm quite well, thank you. And you? สบายดีนะ ขอบคุณ แลวคุณละ
 Not bad. And you?
กอไมแย แลวคุณละ
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22.
. การกล
าวลา
(Leave
กอนจะจบสิ
ยมปฏิบัตยิขมอง
การกล่
าวลา
(LeaveTaking)
Taking)โดยปกติ
โดยปกติ
ก่อนจะสิ้นน้การสนทนาตามมารยาทและธรรมเนี
สุดการสนทนาตามมารยาทและธรรมเนี
คนทับ่วตั โลก
ไมวาจะเป
สิ่งสําคัญประการหนึ
สามารถละเลยได
การกลาวลา (Leave
ปฏิ
ขิ องคนทั
ว่ โลกนประเทศใดก็
ไม่วา่ จะเป็นตาม
ประเทศใดก็
ตาม สิง่ สำ�่งทีคั่ไญมประการหนึ
ง่ ทีไ่ ม่คืสอามารถละเลยได้
เลย คืTaking)
อ
สํานวนที
่ใชในการกล
ไดวแ่ ไป
ก Goodbye,
แปลวา าลาก
้ยังมีสํานวนที
ในการกล
าวลาอื
โดยทั่วไป
การกล่
าวลา
(Leave
Taking)าวลา
โดยทั
สำ�นวนทีใ่ Bye
ช้ในการกล่
วลาอนนอกจากนี
ได้แก่ Goodbye,
Bye่ใชแปลว่
า ลาก่
อน ่น ๆ
อีก ซึ่งจะใชย้ ตงั ามสถานการณ
าง ๆ ที่เกิดาขึวลาอื
้น เชนน่ ๆ อีก ซึง่ จะใช้ตามสถานทีต่ า่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น
นอกจากนี
มีส�ำ นวนทีใ่ ช้ตในการกล่
 See you.
แลวเจอกันใหม
 See you later. แลวพบกันใหม
 So long.
ลาที (คนสนิท)
 Good night.
กลาวลาตอนกลางคืน
สํานวน See you later.ใชในกรณีที่ไมไดระบุเวลา ในกรณีที่ผูสนทนาตองการกลาวลา โดยการระบุ
เวลาที่จะพบกันอีกครั้งหนึ่งแนนอน ใหใชสํานวน ดังนี้
 See you tomorrow. แลวพบกันวันพรุงนี้
 See you next year. ไวพบกันปหนา
 See you on Sunday. แลวพบกันวันอาทิตย

How’s it going?

Fine, thanks.
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ใบงาน 1.1
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง How’s it going?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions
: Completeunder
the conversation
with the words given.
Write the greetings
the correct pictures.
Good morning.

Good-bye.

How’s it going?

Hello. I’m Tony.
Fine, thanks.

How do you do?
Bye.

See you soon.
Good afternoon.

See you later.

Hello. I’m Kate.

How do you do?



A: Hello. I’m Tony.



A: ____________________

A: See you later.
B:__________________

A: How’s it going?

Bb: ___________________

B:__________________







A: How do you do?
B:__________________



A: Good bye.
B:_____________________
B:___________________

12

21

เฉลยใบงาน 1.1
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง How’s it going?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions
: Completeunder
the conversation
with the words given.
Write
the greetings
the correct pictures.
Good morning.

Good-bye.

How’s it going?

Hello. I’m Tony.
Fine, thanks.

How do you do?
Bye.

See you soon.
Good afternoon.

See you later.

Hello. I’m Kate.

How do you do?



A: Hello. I’m Tony.
B: Hello. I’m Kate.



A: See you later.
B: See you soon.



A: Good morning.



A: How do you do?
B: How do you do?



A: How’s it going?
Bb: Fine, thanks.



A: Good –bye.
B: Bye.
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ขCอมูลเพิ่มเติมสำหรับครู
เรื่อง การทักทาย และการกล\าวลา (Greeting and Leave Taking)
หน\วยการเรียนรูCที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูCที่ 1 เรื่อง How’s it going?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปxที่ 1

Vocabulary
introduce (v.)

แนะนำ

close friend (n.)

เพื่อนสนิท

best friend (n.)

เพื่อนที่ดี สนิท จริงใจที่สุด

school canteen (n)

โรงอาหารในโรงเรียน

favorite (adj.)

ที่ชอบมาก

get up (phr.)

ลุก : (เวลาที่ลุกจากเตียง)

wake up (phr.)

ตื่นนอน : (เวลาที่ลืมตาขึ้นมาจากการนอนหลับ)

have to

ตZอง..

Greetings and Expressions:
Hello.

สวัสดี

(คำทักทายที่เป`นทางการ

ใชZกับคนที่ไมbรูZจักกันเลยหรือการรับ

โทรศัพทeอยbางสุภาพ)
Hi.

สวัสดี (คำทักทายที่ไมbเป`นทางการ ใชZกับคนที่รูZจักหรือสนิทมาก)

Fine./I’m
OK.OK. สบายดี (การตอบรับการทักทาย)
Fine./ I’mfine./I’m
fine./ I’m
Not
Not bad.
bad.

ก็ไมbแยb, ก็ไมbเลว (การตอบรับการทักทาย)

See you
youthen/later.
then/later.

แลZวเจอกันอีก

Nice to
to meet
meetyou.
you.

ยินดีมากที่ไดZพบ (เจอ) คุณ
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Howdo
doyou
youdo?
do?
How

คุณเป`นอยbางไรบZาง
; เป`นขZอความที่ใชZทักทายกันเฉพาะกับคนที่พบหรือรูZจักกันเป`นครั้งแรก
; เป`นรูปคำถามที่มีความหมายวbา “สวัสดี” ซึ่งไมbตZองการคำถาม ดังนั้น
ผูZตอบจึงตZองกลbาวตอบโดยใชZ “How do you do?” เชbนเดียวกับผูZทักทาย

How’sititgoing?
going?
How’s

คุณเป`นอยbางไรบZาง (ชีวิตชbวงนี้เป`นอยbางไรบZาง)

Howwonderful!
wonderful!
How

ชbางวิเศษอะไรเชbนนั้น

Catch
Catchthe
thebus.
bus.

ขึ้นรถโดยสาร

15

24

อางอิง
kidspicturedictionary.com/english-through-pictures/people-english-throughpictures/everyday-conversation/
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2. สามารถสื่อสารอยaางมีประสิทธิภาพ
ด.านคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการสื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอยaางมีประสิทธิภาพ

ด.ด.าานทั
กษะและกระบวนการ
นคุณ
ลักษณะ
ทั1.กมีษะการพู
ความมั่นดใจในการสื่อสาร

หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
คำศัพท* สำนวน เกี่ยวกับการแนะนำ
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ
ตนเองโดยใช?ประโยคคำถาม What is your
ขอบเขตเนื้อหา
name? และการตอบคำถาม My name is
คำศัพท* สำนวน เกี่ยวกับการแนะนำ
__________.
ตนเองโดยใช?ประโยคคำถาม What is your
name? และการตอบคำถาม My name is
จุดประสงค`การเรียนรู.
__________.
ด.านความรู.
คำศัพท* สำนวนเกี่ยวกับการแนะนำ
จุดประสงค`การเรียนรู.
ตนเอง
ด.านความรู.
โครงสร?างประโยคคำถามที่ขึ้นต?นด?วย
คำศัพท* สำนวนเกี่ยวกับการแนะนำ
Wh- Question “What is your name?”
ตนเอง
โครงสร?
างประโยคคำถามที่ขึ้นต?นด?วย
ด.านทั
กษะและกระบวนการ
WhQuestion
ทักษะการพู
ด “What is your name?”

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 2
เรื่อง What’s your name?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 2
กิจกรรมการเรียนรู.
เรื่อง What’s your name?
ขั้นนำเข.าสู4บทเรียน (Warm up)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
1. ครูทบทวนการทักทายนักเรียนโดยพูดวaา Good
กิจกรรมการเรียนรู.
morning./Good afternoon. นักเรียนพูดโต?ตอบหรือทักทาย
ขัน้ นํนำเข.
าเข้าาสูสูบ่ 4บทเรี
ทเรียยนน(warm
(Warmup)
up)
กลับวaา Good morning teacher./Good afternoon
1. ครูทบทวนการทักทายนักเรียนโดยพูดวaา Good
teacher.
morning./Good afternoon. นักเรียนพูดโต?ตอบหรือทักทาย
2. ครูทักทายนักเรียนทุกคนอีกครั้งโดยพูดวaา Hello. How’s it
กลับวaา Good morning teacher./Good afternoon
going? และนักเรียนพูดโต?ตอบหรือทักทายกลับวaา I am fine,
teacher.
thank you. And you? และครูตอบกลับอีกครั้งวaา I’m good.
2. ครูทักทายนักเรียนทุกคนอีกครั้งโดยพูดวaา Hello. How’s it
Thank you.
going? และนักเรียนพูดโต?ตอบหรือทักทายกลับวaา I am fine,
3. นักเรียนฟxงเพลง
thank you. And you? และครูตอบกลับอีกครั้งวaา I’m good.
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728 และ
Thank you.
ร?องตาม
นฟxงงเพลง
เพลง“What’s your name?” และร้องตาม
3. นักเรีเรียยนฟั
และ
ขัhttps://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
น้ นำ�เสนอเนื
(Presentation)
นำเสนอเนือ้ ้อหา
หา(Presentation)
ร?4.องตาม
ครูพูดแนะนำชื่อตัวเอง “My name is __________.” 2
name?” 22 ครั
ครัง้ ้ง
ครั
้ง จากนั
2 ครั
ง้ จากนั้นถามนั
น้ ถามนักเรีกเรียยนวaนว่าา“What
“Whatisisyour
you name?”
ขั้นนำเสนอเนื้อหา (Presentation)
5. นักเรียนออกเสียงประโยคคำถาม “What is your name?”
4. ครูพูดแนะนำชื่อตัวเอง “My name is __________.” 2
ครั้ง จากนั้นถามนักเรียนวaา “What is your name?” 2 ครั้ง
5. นักเรียนออกเสียงประโยคคำถาม “What is your name?”
25

ภาระงาน/ชิ้นงาน
บัตรแนะนำตนเอง

2. Slide Presentation
4. แถบประโยค
3.
รแนะนำตนเอง
ขนาด3x6
3 x(เท่
6 (เทa
จำนวน
   3. บัตตรแนะนำ
�ตนเอง ขนาด
าจำ�านวน
5. พจนานุกรมอังกฤษ - อังกฤษ/อังกฤษ - ไทย
นักเรียยน)น)
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
4. แถบประโยค
บัต5.รแนะนำตนเอง
พจนานุกรมอังกฤษ - อังกฤษ/อังกฤษ - ไทย

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
นักเรียน)

สื่อ/แหล4งเรียนรู.
2. Slide Presentation
1. เพลง What’s your name?
3. บัตรแนะนำตนเอง ขนาด 3 x 6 (เทaาจำนวน

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728

สื่อ/แหล4งเรียนรู.
เวลา 1 ชั่วโมง
1. เพลง What’s your name?
ชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 1

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 1

17

หนวยการเรียนรูที่ 1 All about me
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขัน้ ฝึฝก (Practice)
(Practice)
10. นักเรียนถามคําถามโดยใหครูเปนผูตอบ
“What is your name?”

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง What’s your name?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ตามครู 2 – 3 ครั้ง จากนั้นนักเรียนออกเสียงคําตอบ “My
name is ________.” ตามครู 2 – 3 ครั้ง
6. ครูพูดแนะนํานามสกุลตัวเอง “My surname is
__________.” 2 ครั้ง จากนั้นถามนักเรียนวา “What is your
surname?” 2 ครั้ง
7. นักเรียนออกเสียงประโยคคําถาม “What is your
surname?” ตามครู 2 – 3 ครั้ง จากนั้นนักเรียนออกเสียง
คําตอบ “My surname is ________.” ตามครู 2 – 3 ครั้ง
8. ครูพูดแนะนําชื่อเลนตัวเอง “My nickname is
__________.” 2 ครั้ง จากนั้นถามนักเรียนวา “What is your
nickname?” 2 ครั้ง
9. นักเรียนออกเสียงประโยคคําถาม “What is your
nickname?” ตามครู 2 – 3 ครั้ง จากนั้นนักเรียนออกเสียง
คําตอบ “My nickname is ________.” ตามครู 2 – 3 ครั้ง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 1 All about me
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขัน้ สรุป (Wrap
(Wrap Up)
up)
14. นักเรียนทําบัตรแนะนําตนเอง

ขัน้ นำ�ไปใช้
(Production)
นําไปใช(Production)
13. ครูสมมติสถานการณใหนักเรียนแตละคนเปนนักเรียนใหมที่
เขามาเรียนในโรงเรียน และไดมาเรียนอยูในหอง โดยนักเรียนแต
ละคนจะตองพูดแนะนําตนเองกับเพื่อนในหอง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง What’s your name?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
“What is your surname?”
“What is your nickname?”
11. นักเรียนอาสาสมัคร 4 – 5 คน ตอบคําถาม โดยครูเปนผู
ถามนักเรียนอาสาสมัครคนแรก และนักเรียนอาสาสมัครคนแรก
เปนผูตอบ จากนั้นนักเรียนอาสาสมัครคนแรกเปนผูถาม และ
นักเรียนอาสาสมัครคนที่สองเปนผูตอบ ทําเชนนี้ไปจนถึง
นักเรียนอาสาสมัครคนที่ 5
12. นักเรียนจับคูและฝกบทสนทนา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

27

19

28
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
พูดแนะนําตนเอง

การพูดแนะนําตนเอง

แบบประเมินทักษะ
การพูด

ถูกตองรอยละ 70
ผานเกณฑ

ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพูด

การพูดแนะนําตนเอง

แบบประเมินทักษะ
การพูด

ถูกตองรอยละ 70
ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการสื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอยาง
ประสิทธิภาพ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………………………..
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………

21
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ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับครู เรื่อง การแนะนําตนเอง
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง What is your name?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
แถบประโยค

Good morning./ Good afternoon./Hello
What is your name?
My name is _____________.
What is your surname?
My surname is ______________.
What is your nickname?
My nickname is ________________.
ตัวอยางบัตรแนะนําตนเอง
My card
My name is ________________.
My surname is ______________.
My nickname is _____________.

22

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป^ที่ 1

ขอบเขตเนื้อหา
คำศัพท* สำนวนเกี่ยวกับการแนะนำ
บุคคลอื่นให>รู>จักกันและตอบรับการแนะนำ
ซึ่งกันและกัน โดยใช>ประโยค “This is
______.” “How do you do?” และ
“Nice to meet you.”

กิจกรรมการเรียนรู.
สื่อ/แหล4งเรียนรู.
นําเข้าสู_บ่ ทเรียน (warm
(Warm up)
ขั้นนำเข>
1. เพลง Hello. How do you do?”
1. ครูทักทายนักเรียนและนักเรียนพูดโต>ตอบหรือทักทายกลับ
https://www.youtube.com/watch?v=0r9oD44HZzY
2. นักเรียนอ_านออกเสียงเนื้อเพลง “Hello. How do you do?”
2. วิดีโอบทสนทนา
ตามครู 2 – 3 ครั้ง
https://www.youtube.com/watch?v=2TJFx7FFxD0
3. ครูเปjดเพลง “Hello. How do you do?” ให>นักเรียนฟlง 2 ครั้ง
3. Slide presentation
https://www.youtube.com/watch?v=0r9oD44HZzY
4. ใบงานที่ 3.1
4. ครูเปjดเพลงอีกครั้ง แล>วให>นักเรียนร>องตาม
5. บัตรแนะนำตนเอง
จุดประสงคbการเรียนรู.
6. พจนานุกรมอังกฤษ - อังกฤษ/อังกฤษ - ไทย
ด.านความรู.
ขัน้ นำ�เสนอเนื
นำเสนอเนือ้ หา (Presentation)
(Presentation)
คำศัพท* สำนวนเกี่ยวกับการแนะนำ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นฟlงบทสนทนาจากนั
งบทสนทนา น้ ครูถามนักเรียนว่าสถานการณ์ท่ี
5.5..นันักกเรีเรียยนฟั
บุคคลอื่นให>รู>จักกัน และตอบรับการ
นัhttps://www.youtube.com/watch?v=2TJFx7FFxD0
กเรียนได้ฟงั เป็นสถานการณ์อะไร
จากนั้น
แนะนำซึ่งกันและกัน
6.ครูนัถกามนั
เรียกนอ่เรีายนออกเสี
ยงบทสนทนาตามครู
ง้
นว_าสถานการณ*
ที่นักเรียนได>2ฟlง-3เปÉครั
นสถานการณ*
อะไร
โครงสร>างประโยค “This is ______.” A:6. D,
is าB.นออกเสียงบทสนทนาตามครู 2 – 3 ครั้ง
นักthis
เรียนอ_
“How do you do?” และ “Nice to
    B,
A: C, this
this isis C.B.
B: How
meet you.”
B, thisdoisyou
C. do?
C: How do you do?
B: How do you do?
C: How do you do?

หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 3
เรื่อง This is my friend.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
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ดานคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการสื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอยางประสิทธิภาพ

หนวยการเรียนรูที่ 1 All about me
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะกระบวนการการพูด

ขัน้ ฝึฝก (Practice)
(Practice)
9. นักเรียนอานออกเสียงบทสนทนาบนสไลดอีกครั้ง
10. ครูแบงนักเรียนในหองเปน 3 กลุม พูดประโยคสลับบทบาทกัน
เปน A, B และ C
11. นักเรียนจับกลุม 3 คน ฝกพูดบทสนทนาโตตอบและสลับกันพูด
ทักทาย แนะนําตนเอง และแนะนํา โดยใชบทสนทนาที่กําหนดให
ดังนี้
Student A: B, this is C. C, this is B.
Student B: How do you do?
Student C: How do you do?
Student B: Nice to meet you.
Student C: Nice to meet you, too.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
เรื่อง This is my friend.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
B: Nice to meet you.
C: Nice to meet you, too.
7. ครูใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหวา “How do you do?” แตกตาง
จาก “How are you?” อยางไร และใชในสถานการณใด
8. ครูอธิบายความแตกตางระหวางสองประโยคเพิ่มเติม
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 1 All about me
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

(Wrap up)
ขัน้ สรุป (Wrap
up)
13. นักเรียนทําใบงานที่ 3.1

ขัน้ นำ�ไปใช้
นําไปใช (Production)
(Production)
12. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 3 คน จากนั้นสมมติสถานการณให
นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติหนาชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
เรื่อง This is my friend.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
ดานความรู
พูดแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกัน - ตรวจความถูกตองของ ใบงานที่ 3.1
และตอบรับการแนะนําเพื่อน การใชสํานวนทักทาย
ใหม
แนะนําและกลาวลาในใบ
งานที่ 3.1
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพูด

ดานคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการสื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอยาง
ประสิทธิภาพ

เกณฑ
รอยละ 70 ผาน
เกณฑ

พูดสนทนา

แบบประเมินการพูด

รอยละ 70
ผานเกณฑ

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..............
(……….…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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ข#อมูลเพิ่มเติมสำหรับครู
หน5วยการเรียนรู#ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู#ที่ 3 เรื่อง This is my friend.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาป[ที่ 1
เมื่อคนพบกันครั้งแรก การแนะนำตนเองให9บุคคลอื่นรู9จักเป?นสิ่งสำคัญและจำเป?นกCอนจะสนทนา
พูดคุยกันในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งการแนะนำตนเองและผู9อื่นในภาษาอังกฤษ มีสำนวนที่ใช9กัน ดังนี้
การแนะนำ�ผู
การแนะนำผูอ้ 9อน่ื ื่น(Introducing
(Introducing Others)
Others) ในสภาพความเป?นจริงของสังคม การพบปะสังสรรคbระหวCาง

กลุCมเพื่อนหรือบุคคลที่ทำงานในที่เดียวกันต9องเกิดขึ้นอยูCตลอดเวลา การแนะนำ บุคคลอื่นให9รู9จักกันจึงเป?น
เรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยูCเสมอ ในสังคมชาวตะวันตกถือเป?นธรรมเนียมปฏิบัติ วCาหากจะพูดคุยระหวCางบุคคลที่ไมC
รูไม่9จรักู้จจะต9
องได9
รับรการแนะนำให9
รู9จรักู้จกัักนกัเสีนยเสีกCยอก่นอน
ักจะต้
องได้
ับการแนะนำ�ให้
ยกตัวอยC
อย่างเชC
งเช่น สุดาต9องการแนะนำให9มาลีรู9จักกับสุวัฒนb สุดาต9องกลCาวแนะนำ ดังนี้
Suda : Malee, this is Suwat. Suwat, this is Malee.

(มาลีนี่คือคุณสุวัฒนb คุณสุวัฒนbนี่คือคุณมาลี)

นอกจากนี้ ยังมีสำนวนที่สามารถใช9กลCาวแนะนำให9บุคคลรู9จักอีก เชCน
J Suwat, I'd like to introduce you Miss Malee. (สุวัฒนb ผมขอแนะนำให9คุณรู9จักคุณมาลี)
J Suwat, let me introduce Miss Malee to you. (สุวัฒนb ผมขออนุญาตแนะนำให9คุณรู9จักกับคุณมาลี)
J Suwat, this is my friend, Miss Malee. (สุวัฒนb นี่คือเพื่อนของผม คุณมาลี)
เมื่อมีการแนะนำให9บุคคลหนึ่งรู9จักกับอีกบุคคลหนึ่ง ผู9ที่ได9รับการแนะนำจะทักทายกลับวCา
J How do you do? Nice to meet you. /Glad to meet you. สวัสดี ยินดีที่ได9รู9จัก
และคูCสนทนาก็จะกลCาววCา J How do you do? Nice to meet you, too. สวัสดียยิินนดีดีทที่ไี ด9ด้รู9จ้ ักเช่
เชCนกัน
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Situation 1
Suda : Suwat, I'd like to introduce you to my friend, Miss Malee.
Suwat : How do you do, Miss Malee?
Malee : How do you do, Mr.Suwat?
Situation 2
Wichai : Mana, this is Malee. Malee, this is Mana.
Mana : How do you do, Miss Malee?
Malee : How do you do, Mr. Mana?
Mana : Nice to meet you.
Malee : Nice to meet you too.
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สไลดประโยคแนะนําบุคคล
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง This is my friend.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Jack meets Tom
Tom and
and Susan
Susanininthe
theschool
schoolcanteen.
canteen.
Jack :

Hello, Tom.
Tom. How
Howare
areyou?
you?

Tom :

Hi, Jack. I’m
I’m fine,
fine,thank
thankyou.
you.
Jack, this is Susan.
(จากนั้น Tom หันไปทาง Susan แลวพูดวา...
Susan, this is Jack.

Jack :

How do you do?

Susan:

How do you do?

Jack :

Nice to meet you.

Susan:

Nice to meet you, too

30

39
ใบงานที่ 3.1
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง This is my friend.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Direction :: Fill
Directions
Fill the
the word
word inin the
the blank.
Jack, _________ is Jane.
Jane, ________ _________ Jack.

How ______ _______ do?

_______ do you ______?

Nice _____ ______ you.

_____ to meet _____
______.
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รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
นําเขาสูบทเรียยนรูน (Warm up)
กิขั้นจกรรมการเรี
1.ขัน้ นํครูาเข้
ทักาสูทายนั
นและนักup)
เรียนพูดโตตอบหรือทักทายกลับ
(Warm
up)
เข
บ่  ทเรีกยเรีนย(warm
2.
นทบทวนเพลง
“Hello,
yourอทัname?”
1. นัครูกทเรีักยทายนั
กเรียนและนั
กเรียนพูwhat’s
ดโตตอบหรื
กทายกลับ
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
2. นักเรียนทบทวนเพลง “Hello, what’s your name?”

40

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728

1. เพลง Hello, what’s your name?
2. ใบความรูเ รื่อง Possessive adjectives
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
3.
Presentation
(ภาพดารา/นักรอง)
2. Slide
ใบความรู
เ รื่อง Possessive
adjectives
4.
กรมอังกฤษ-อัง(ภาพดารา/นั
กฤษ/อังกฤษ-ไทย
3. พจนานุ
Slide Presentation
กรอง)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สื่อ/แหลงเรียนรู
your name?
สื1.่อเพลง
/แหลHello,
งเรียนรูwhat’s


เวลา 1 ชั่วโมง
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
1 ชัก่วษาป
โมง ที่ 1

ขัhttps://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
น้ นำ�เสนอเนื
นําเสนอเนือ้ หา (Presentation)
(Presentation)
His/Her name is __________.
จุดประสงคการเรียนรู
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
4.
พจนานุกรมอั
งกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย
2.้นครู
พเสนอเนื
ูดประโยคแนะนํ
าตนเอง 2 ประโยค คือ My name is
ขั
นํ
า
้
อ
หา
(Presentation)
Khanittha.
จุดดานความรู
ประสงคก ารเรียนรู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
2.
ครูพูดประโยคแนะนําตนเอง 2 ประโยค คือ My name is
คํ
า
ศั
พ
ท
สํ
า
นวนในการแนะนํ
า
เพื
่
อ
น
3.
ครูใหนักเรียนดูภาพ ดารา/นักรอง ภาพเดี่ยว 3 - 4 ภาพ โดยให
ดานความรู
Khanittha.
สนิทคํหรื
อ
ผู
อ

น
่
ื
นั3.กครู
เรียใหนดูนทักเรี
ีละภาพ
าศัพท สํานวนในการแนะนําเพื่อน
ยนดูภาพ ดารา/นักรอง ภาพเดี่ยว 3 - 4 ภาพ โดยให
ครู
แ
สดงภาพที
่หนึ่ง แลวใหนักเรียนพูดออกเสียงตามครู 2 – 3 ครั้ง
สนิทโครงสร
หรือผูอาื่นงประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวย 4.
นั
ก
เรี
ย
นดู
ท
ล
ี
ะภาพ
Wh โครงสร
- Question
“Whatาถามที
is his/her
โดยครู
พสดงภาพที
ูดวา “His่หname
isใหNadech.”
จากนั
้นครู
ถามนักเรี2ย–นว3าครั้ง
างประโยคคํ
่ขึ้นตนดวย 4.
ครู
แ
นึ
่
ง
แล
ว
น
ก
ั
เรี
ย
นพู
ด
ออกเสี
ย
งตามครู
name?”
“What
name?”
ยนตอบคําถามว
“His
name
Wh
- Question “What is his/her
โดยครูพisูดวhis
า “His
nameนักisเรีNadech.”
จากนัา้นครู
ถามนั
กเรียisนวา
Nadech.”
name?”
“What is his name?” นักเรียนตอบคําถามวา “His name is
ดานทักษะและกระบวนการ
5.
ครูแสดงภาพที่สอง แลวใหนักเรียนพูดออกเสียงตามครู 2–3 ครั้ง โดย
Nadech.”
ษะการพู
ด
ครู
า “His name
is Bam
้นครูยถงตามครู
ามนักเรี2–3
ยนวาครั“What
ดทัากนทั
กษะและกระบวนการ
5. พครููดแวสดงภาพที
่สอง แล
วใหนBam.”
ักเรียนพูจากนั
ดออกเสี
้ง โดย
is his
กเรียนตอบคํ
า “His
name
BamกเรีBam.”
ทักษะการพูด
ครู
พูดname?”
วา “His นัname
is Bamาถามว
Bam.”
จากนั
้นครูisถามนั
ยนวา “What
is his name?” นักเรียนตอบคําถามวา “His name is Bam Bam.”

กลุ
มสาระการเรี
ขอบเขตเนื
้อหา ยนรูภาษาตางประเทศ
คําศัพท้อสํหาานวนในการแนะนําเพื่อน
ขอบเขตเนื
สนิทคํหรื
ประโยคคําถาม
าศัอพผูทอื่นสํโดยใช
านวนในการแนะนํ
าเพืWhat
่อน
isสนิhis/her
name?
และการตอบคํ
า
ถาม
ทหรือผูอื่นโดยใชประโยคคําถาม What
His/Her
is __________.
is his/hername
name?
และการตอบคําถาม

หนวยการเรียนรูที่ 1 All about me
กลุมวสาระการเรี
าษาต
างประเทศ
หน
ยการเรียนรูยทนรู
ี่ 1ภAll
about
me

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
เรื่อง Myดbest
แผนการจั
การเรีfriend
ยนรูที่ 4
รายวิ
า ภาษาอั
งกฤษ
เรื
่อง ชMy
best friend
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หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ
ด.านคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการสื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอย7างมีประสิทธิภาพ

ขัน้ ฝึฝeก (Practice)
(Practice)
8. นักเรียนชายอาสาสมัครคนที่หนึ่งออกมาหนEาชั้นเรียน จากนั้นครู
ถามนักเรียนในชั้นเรียนว7า “What is his name?” นักเรียนในชั้น
เรียนตอบว7า “His name is ________.”
9. นักเรียนหญิงอาสาสมัครคนที่หนึ่งออกมาหนEาชั้นเรียน จากนั้นครู
ถามนักเรียนในชั้นเรียนว7า “What is her name?” นักเรียนในชั้น
เรียนตอบว7า “Her name is ________.”.
10. นักเรียนหญิงอาสาสมัครเรียกเพื่อนออกมาหนEาชั้นเรียนหนึ่งคน
แลEวถามเพื่อนในชั้นว7า “What is his/her name?” เพื่อนในชั้นเรียน
ตอบว7า “His/Her name is _________.”

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 4
เรื่อง My best friend
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
6. ครูแสดงภาพที่สาม แลEวใหEนักเรียนพูดออกเสียงตามครู 2 – 3 ครั้ง
โดยครูพูดว7า “Her name is Yaya.” จากนั้นครูถามนักเรียนว7า “What
is her name?” นักเรียนตอบคำถามว7า “Her name is Yaya.”
7. ครูแสดงภาพที่สี่ แลEวใหEนักเรียนพูดออกเสียงตามครู 2 – 3 ครั้ง
โดยครูพูดว7า “Her name is Cherprang.” จากนั้นครูถามนักเรียนว7า
“What is her name?” นักเรียนตอบคำถามว7า “Her name is
Cherprang.”
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 1
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หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ

ขัน้ สรุป (Wrap
(Wrap up)
up)
16. นักเรียนอาสาสมัครหนึ่งกลุ7มออกมานำเสนอหนEาชั้นเรียน

ขัขัน้ ้นนำ�ไปใช้
นำไปใช.(Production)
(Production)
12. แบ7งกลุ7มนักเรียนออกเปsนกลุ7ม ๆ ละ 7 – 8 คน จากนั้นใหEแต7ละ
กลุ7มจับมือกันเปsนวงกลม
13. นักเรียนคนแรกแนะนำตัวเองว7า “My name is ________.”
14. นักเรียนคนที่สองแนะนำนักเรียนคนที่หนึ่งว7า “His/Her name is
___________.” จากนั้นนักเรียนคนที่สองแนะนำตัวเองว7า “My
name is ___________.”
15. นักเรียนคนที่สามแนะนำนักเรียนคนที่หนึ่งว7า “His/Her name is
___________.” จากนั้นแนะนำนักเรียนคนที่สองว7า “His/Her
name is ___________.” และนักเรียนคนที่สามแนะนำตัวเองว7า
“My name is ___________.” ทำเช7นนั้นไปจนกระทั่งนักเรียนคน
สุดทEาย

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 4
เรื่อง My best friend
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
11. ทำกิจกรรมเช7นเดียวกับกิจกรรมที่ 10 อีก 2 – 3 ครั้ง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
ดานความรู
พูดแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกัน - ตรวจความถูกตองของ ใบงานที่ 3.1
และตอบรับการแนะนําเพื่อน การใชสํานวนทักทาย
ใหม
แนะนําและกลาวลาในใบ
งานที่ 3.1
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพูด

ดานคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการสื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอยาง
ประสิทธิภาพ

เกณฑ
รอยละ 70 ผาน
เกณฑ

พูดสนทนา

แบบประเมินการพูด

รอยละ 70
ผานเกณฑ

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..............
(…………………………………..….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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ใบความรู 4.1 เรื่อง Possessive Adjective
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My best friend
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Possessive Adjective หมายถึง คําที่ไปขยายคํานามเพื่อแสดงความเปนเจาของ
บุรุษ
บุรุษที่ 1
(แทนผูพูด)
บุรุษที่ 2
(แทนผูฟง)
บุรุษที่ 3
(แทนบุคคลที่
กลาวถึง)

Subject pronoun
I (เอกพจน)
We (พหูพจน)
You
(เอกพจน-พหูพจน)
He (เอกพจน)
She (เอกพจน)
It (เอกพจน)
They (พหูพจน)

Possessive adjective
my
our
your
his
her
its
their

Possessive Adjectives ตองใชคูคํานาม (ขยายคํานาม) เสมอ ไมสามารถใชอยางโดดเดี่ยวได
และตองวางอยูหนาคํานามที่ตองการแสดงความเปนเจาของเสมอ ไดแก my (ของฉัน), your (ของคุณ→คนเดียว),
เดียว),(ของเธอ),
her (ของเธอ),
his (ของเขา),
its (ของมั
), our(ของพวกเรา),
(ของพวกเรา), your
your (ของพวกคุ
(ของพวกคุณณ→หลายคน),
her
his (ของเขา),
its (ของมั
น),นour
their (ของพวกเขา)
Possessive Adjectives + Nouns
I love my family. ฉันรักครอบครัวของฉัน
Where is your house? บานของคุณอยูที่ไหน?
She lost her book at the school. เธอลืมหนังสือของเธอไวที่โรงเรียน
His son is very cute. ลูกชายของเขานารักมาก
What are its main advantages? ประโยชนหหลัลักๆของมั
ๆ ของมันนคืคือออะไร
อะไร
Our English class starts on 9 o’clock. คาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษของพวกเราเริ่มตอน 9 โมง
Their business is running well in China. ธุรกิจของพวกเขากําลังไปไดดีในประเทศจีน
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ใบงาน 4.1 เรื่อง Possessive Adjective
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง My best friend.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Write the Write
correct
the lines. on the lines.
direstions:
thepossessive
correct adjectives
possessiveonadjectives
3) _______
(you)

dog

4) _______
(boy)

7) _______ tasks
(you)

8) _______
(grandpa)

hat

9) _______ window
(house)

10) _______ lamp
(mother)

11) _______ spoon
(child)

12) _______
(Julie)

13) _______ sister
(Peter)

14)
_______
mother (we)

15) _______
basket (granny)

16)
_______
exercise-book (girl)

17) _______
daughter (we)

18) _______ books
(family)

19) _______
(Mark and Eve)

20) _______
teacher (you)

21) _______ coke
(John)

22) _______
telephone (parents)

23) _______ friend
(we)

24) _______
pocketknife (I)

25) _______
newspaper (you)

26) _______
(she)

27) _______ aunt
(I)

28) _______
computer (she)

29) _______
student (you)

30) _______
(hotel)

32) _______ plate
(grandparents)

33)
_______
husband (she)

34)
_______
scissors (you)

35)
_______
houses (town)

1) _______ House
(dog)

2) _______
(I)

6) _______
(son)

ball

cat

31) _______ bike
(Emma)

pen

son

hair

car

5) _______
(we)

cake

key
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เฉลยใบงาน 4.1 เรื่อง Possessive Adjective
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง My best friend.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

direstions: Write the correct possessive adjectives on the lines.

Write the correct possessive adjectives on the lines.
1) ___its__ House
(dog)

2) ___my____ pen
(I)

3) __your__
(you)

dog

4) ___his____ hair
(boy)

5) ___our____ cake
(we)

6) ___his____ ball
(son)

7) ___your__ tasks
(you)

8) __his___
(grandpa)

hat

9) ___its__ window
(house)

10) __her___ lamp
(mother)

11) ___his__ spoon
(child)

12) __her__
(Julie)

13) _______ sister
(Peter)

14)__our__ mother
(we)

15) __her__ basket
(granny)

16)__her__
exercise-book (girl)

17) _our_ daughter
(we)

18) _their_ books
(students)

19) __their__ car
(Mark and Eve)

20) _your_ teacher
(you)

21) __his__
(John)

coke

22) _their_
telephone (parents)

23) __our__ friend
(we)

24) ___my____
pocketknife (I)

25) __your_____
newspaper (you)

26) __her___ cat
(she)

27) ___my___ aunt
(I)

28) ___her___
computer (she)

29) __your___
student (you)

30) __its__
(hotel)

31) __her___ bike
(Emma)

32) __their__ plate
(grandparents)

33) _her__ husband
(she)

34) _your_ scissors
(you)

35) _its__ houses
(town)

son

key
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บัตรภาพ 4.1 เรื่อง My partner
partner
หน3วยการเรียนรู9ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู9ที่ 4 เรื่อง My best friend.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 1
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บัตรภาพ 4.1 เรื่อง My partner
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My best friend.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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บัตรภาพ 4.1 เรื่อง My partner
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My best friend.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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บัตรภาพ 4.1 เรื่อง My partner
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My best friend.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
กลุ
าษาต4
างประเทศ
หน44มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย.ทนรู
ี่ 1.ภAll
about
me
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
ขอบเขตเนื
หา
คำศัพท*้อสำนวนเกี
่ยวกับการถามตอบอายุ
โดยใช?
โครงสร?
างประโยคคำถาม
How old are
คำศั
พท* สำนวนเกี
่ยวกับการถามตอบอายุ
you?
I amHow
__________
old are
โดยใช?และการตอบคำถาม
โครงสร?างประโยคคำถาม
years
old.
you? และการตอบคำถาม
I am __________
years old.
จุดประสงค^การเรียนรู.
ด.จุดานความรู
ประสงค^ก. ารเรียนรู.
คำศัพท*. สำนวนเกี่ยวกับการถามตอบอายุ
ด.านความรู
โครงสร?
งประโยคคำถามที
่ขึ้นต?นด?วย Wh
คำศัพท*าสำนวนเกี
่ยวกับการถามตอบอายุ
- Question
“How old are you?”
โครงสร?างประโยคคำถามที
่ขึ้นต?นด?วย Wh
- Question “How old are you?”
ด.านทักษะและกระบวนการ
ษะการพู
ด
ด.ทัากนทั
กษะและกระบวนการ
ทักษะการพูด
ด.านคุณลักษณะ
1. มีด.คาวามมั
นคุณ่นลัใจในการสื
กษณะ ่อสาร
2. มีสามารถสื
สารอยfางประสิ
ความมั่น่อใจในการสื
่อสารทธิภาพ
1.
2. สามารถสื่อสารอยfางประสิทธิภาพ
กิจกรรมการเรียนรู.
ขักิ้นจกรรมการเรี
นำเข?าสูfบทเรียยนรูน. (Warm up)
วยการให?
นักเรียนร?องเพลง “Number
(Warm
up)
ขั1.ครู
น้ นํนำเข?
าทเข้บทวนตั
าสูบ่ f ทเรีวเลขด?
ยยน (warm
up)
song”
1.ครูทบทวนตัวเลขด?วยการให?นักเรียนร?องเพลง “Number
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
song”
จากนั
้นครูทบทวนตัวเลข one ถึง one hundred โดยการให?
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
นัจากนั
กเรีย้นนชf
นออกเสี
ยงตัone
วเลขที
รูกำหนดพร?
อมกัโดยการให?
น
ครูวทยกั
บทวนตั
วเลข
ถึง่คone
hundred
22
66 ย77งตัว88เลขที99่ครูกำหนดพร?อมกัน
นักเรี33
ยนชf44
วยกั55
นออกเสี
ขั22น้ นำ�เสนอเนื
อ้ หา66
(Presentation)
นำเสนอเนื
(Presentation)
33 44 55
77 88 99
2.
กเรียนพูด้อออกเสี
ยงตามครู “I am thirteen years old.” 2
ขั้นนันำเสนอเนื
หา (Presentation)
– 3นัครั
้นครูถามคำถาม
are you?”
นักเรียน2
2.
กเรี้งยจากนั
นพูดออกเสี
ยงตามครู “How
“I am old
thirteen
years old.”
ตอบคำถามวf
า ้น“Iครูam
thirteen“How
years old
old.”are you?” นักเรียน
– 3 ครั้ง จากนั
ถามคำถาม
3.
นักเรียนชายถาม
old years
are you?”
ตอบคำถามวf
า “I am“How
thirteen
old.”นักเรียนหญิงตอบ “I
amam
years
old.”
นักthirteen
เรีthirteen
ยนชายถาม
“How
“I3.
years
old.”old are you?” นักเรียนหญิงตอบ “I
4.
เรียนหญิyears
งถาม “How
amนักthirteen
old.” old are you?” นักเรียนชายตอบ “I
amam
old.”
“I4.
years“How
old.”old are you?” นักเรียนชายตอบ “I
นักthirteen
เรีthirteen
ยนหญิyears
งถาม
am thirteen years old.”

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 5
เรืแผนการจั
่อง How ดold
areยนรู
you?
การเรี
.ที่ 5
ชา old
ภาษาอั
เรื่อรายวิ
ง How
areงกฤษ
you?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
สื่อ/แหล4งเรียนรู.
สื่อเพลง
/แหล4Number
งเรียนรู. song
1.
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
1. เพลง Number song
2. ใบงาน Find someone who
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
3.
2. Slide
ใบงานPresentation
Find someone who
4. พจนานุ
กรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย
3.
Slide Presentation
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
งกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย
4. พจนานุกรมอั
ภาระงาน/ชิ้นงาน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก1ษาปZ
ที่ 1
ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปZที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 1 All about me
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขั้นฝึฝก (Practice)
(Practice)
5. ครูถามนักเรียนอาสาสมัครคนที่ 1 วา “How old are you?”
นักเรียนอาสาสมัครคนที่ 1 ตอบวา “I am ______ years old.”
6. นักเรียนอาสาสมัครคนที่ 1 ถามนักเรียนอาสาสมัครคนที่ 2
“How old are you?” นักเรียนอาสาสมัครคนที่ 2 ตอบวา “I
am ______ years old.” ทําเชนเดียวกันไปอีก 5 – 6 คน
7. นักเรียนจับคูกันฝกบทสนทนา
นําไปใช (Production)
(Production)
ขัน้ นำ�ไปใช้
8. นักเรียนทํากิจกรรมในใบงาน Find someone who
โดยครูใหนักเรียนทุกคนหยิบบัตรตัวเลขแสดงอายุและย้ํามิให
นักเรียนแสดงตัวเลขใหเพื่อนเห็น แลวใหนักเรียนหาคําตอบดวย
การถามตามขอมูลในตาราง Find someone who ……. ที่กําหนด
แลวบันทึกชื่อเพื่อน โดยนักเรียนใชคําถามและคําตอบดังนี้
A: What is your name?
B: My name is _______________.
A: How old are you?
B: I am ____________ years old.
9. ครูกําหนดเวลาใหนักเรียนทํากิจกรรมประมาณ 1 – 2 นาที

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
เรื่อง How old are you ?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 1 All about me
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
เรื่อง How old are you ?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
สรุปป (Wrap
(Wrapup)
up)
ขัน้ ้นสรุ
10. นักเรียนอาสาสมัคร 3 – 5 คนออกมาพูดขอมูล เชน
S1: Sunee is 11 years old. Napat is 30 years old.
Udomchi is 2 years old. …………………

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
พูดถามตอบเกี่ยวกับอายุ
พูดสนทนา
โดยใชโครงสรางประโยค
คําถามที่ขึ้นตนดวย WhQuestion “How old are
you?”
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพูด
พูดสนทนา
ดานคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการ
สื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอยาง
ประสิทธิภาพ

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

แบบประเมินการพูด

รอยละ 70 ผาน
เกณฑ

แบบประเมินการพูด

-รอยละ 70 ผาน
เกณฑ
ไดระดับคุณภาพ
ดี
ทุก
รายการขึ้นไป
ถือวาผาน

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ลงชื่อ……………………………...................
(………………………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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ใบงาน 5.1 เรื่อง Find Someone Who
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง How old are you?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Age
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Directions: Ask your friends their name and age.
A : What’s
ใบงาน your
5.1 เรืname?
่อง Find Someone Who
หนวยการเรีB ย: นรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง How old are you?
: HowงHow
old
you? ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
old
are
รายวิชาAภาษาอั
กฤษare
อ 21101
you?
B:

Age

Classmate’s
How old are name

Age

Classmate’s
name

Age

you?

1.
2.
3.
1.
4.
2.
5.
3.
4.
5.

อางอิง www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/findsomeone-family.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x2cI4ZgsYU4

อ้อางอิง

www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/findsomeone-family.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x2cI4ZgsYU4

ด.านทักษะและกระบวนการ
ทักษะการพูด

จุดประสงคaการเรียนรู.
ด.านความรู.
คำศัพท* สำนวนในการถามตอบเกี่ยวกับ
วันและเดือนเกิดของตนเอง
โครงสรEางประโยคคำถามที่ขึ้นตEนดEวย
Wh- Question “When is your
birthday?”

ขอบเขตเนื้อหา
คำศัพท* สำนวนในการถามตอบเกี่ยวกับ
วันและเดือนเกิดของตนเอง โดยใชEโครงสรEาง
ประโยคคำถาม When is your birthday?
และการตอบคำถาม My birthday is on/in
__________.

หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ

ขัน้ นำ�เสนอเนื
นำเสนอเนือ้ หา (Presentation)
(Presentation)
2. ครูแสดงบัตรคำ “Sunday” และพูดบอกนักเรียนวbา “My
birthday is on Sunday.” 2 ครั้ง จากนั้นใหEนักเรียนพูดตาม 2
ครั้ง
3. ครูถามนักเรียน “When is your birthday?” นักเรียนตอบ
คำถาม “My birthday is on Sunday.”
4. ครูแสดงบัตรคำ “Monday” และพูดบอกนักเรียนวbา “My
birthday is on Monday.” 2 ครั้ง จากนั้นใหEนักเรียนพูดตาม 2 ครั้ง
5. ครูถามนักเรียน “When is your birthday?” นักเรียนตอบ
คำถาม “My birthday is on Monday.”
6. ทำเชbนเดียวกับกิจกรรมขEางตEนจนถึงวันเสาร*
7. ครูถามนักเรียนอาสาสมัคร 4 – 5 คน วbาเกิดวันใดโดยใชE

กิจกรรมการเรียนรู.
นำเขEาสูบ่ b ทเรี
ทเรียยนน (Warm
(Warm up)
ขัน้ นำ�เข้
1. นักเรียนทบทวนวันทั้ง 7 วันใน 1 สัปดาห*โดยครูใหEนักเรียน
รEองเพลง Days of the week song
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 6
เรื่อง When is your birthday?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

2. ใบความรูEเรื่องการบอกวันและเดือนเกิด
3. บัตรคำ
4. ใบงานการบอกวันที่
5. พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย
ภาระงาน/ชิ้นงาน

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

สื่อ/แหล4งเรียนรู.
1. เพลง Days of the week song

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 1
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ด.านคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการสื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอยbางมีประสิทธิภาพ

หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 6
เรื่อง When is your birthday?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
คำถามคำตอบจากบทสนทนาที่ฝÖกขEางตEน
8. ครูถามนักเรียนวbา “How many months are there in a
year?” นักเรียนตอบคำถาม “Twelve” หรือ “There are
twelve months in a year.” ก็ไดE
9. ครูถามนักเรียนวbา “What are they?” นักเรียนตอบวbา
“January”, “February”, “March”, “April”, “May”,
“June”, “July”, “August”, “September”, “October”,
“November” and “December”.
10. ครูติดบัตรคำเกี่ยวกับเดือนบนกระดานทีละเดือนหรือขึ้น
สไลด*เดือนทั้ง 12 เดือนทีละเดือน
11. ครูชี้ที่เดือนมกราคมแลEวบอกนักเรียนวbา “My birthday is
in January.” จากนั้นใหEนักเรียนพูดตาม 2 – 3 ครั้ง
12. ครูถามนักเรียน “When is your birthday?” นักเรียนตอบ
วbา “My birthday is in January.”
13. ครูชี้ที่เดือนกุมภาพันธ*แลEวถามนักเรียนวbา “When is your
birthday?” นักเรียนตอบวbา “My birthday is in February.”
14. ทำกิจกรรมเชbนเดียวกันไปจนถึงเดือน December
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 1
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หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ

ขัน้ นำ�ไปใช้
นำไปใชE (Prosuction)
(Production)
18. นักเรียนทำกิจกรรม Onion Ring โดยการแบbงนักเรียน
ออกเปëน 2 กลุbม กลุbมแรก ใหEนักเรียนจับมือเปëนวงกลมวงใหญb
และหันหนEาเขEาในวง กลุbมที่สอง ใหEนักเรียนจับมือเปëนวงกลมวง
เล็ก และหันหนEาเขEาหาวงใหญb
19. นักเรียนแตbละคูbถามชื่อและวันเดือนเกิดของอีกฝíาย แตbละ
ฝíายจะตEองจดจำขEอมูลไวE
20. จากนั้นใหEนักเรียนที่อยูbวงกลมใหญbหรือวงนอกเดินไป
ทางขวา 1 กEาว นักเรียนที่อยูbวงกลมเล็กหรือวงในเดินไปทางขวา

ขัน้ ฝึฝÖก (Practice)
(Practice)
15. ครูชี้ที่เดือนมกราคม ใหEนักเรียนชายเปëนฝíายถาม “When is
your birthday?” และนักเรียนหญิงเปëนฝíายตอบ “My
February.”
birthday is in february.”
16. ครูชี้ที่เดือนกุมภาพันธ* ใหEนักเรียนหญิงเปëนฝíายถาม “When
is your birthday?” และนักเรียนชายเปëนฝíายตอบ “My
birthday is in January.”
February.”
17. นักเรียนจับคูbกันฝÖกบทสนทนา

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 6
เรื่อง When is your birthday?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 1

60

52

หนวยการเรียนรูที่ 1 All about me
กลุมวสาระการเรี
าษาต
างประเทศ
หน
ยการเรียนรูยทนรู
ี่ 1ภAll
about
me
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
เรื่อแผนการจั
ง When ดisการเรี
yourยนรู
birthday?
ที่ 6
รายวิ
า ภาษาอั
งกฤษbirthday?
เรื
่อง ชWhen
is your
1 กาว เมื่อพบคูตัวเองแล
อบถามชื
่อ วัน เดือน เกิดของอีก
รายวิวชใหา สภาษาอั
งกฤษ
ฝ1ากยาว เมื่อพบคูตัวเองแลวใหสอบถามชื่อ วัน เดือน เกิดของอี
ของอีกกฝ่าย
21.
ฝาย ทํากิจกรรมเชนเดียวกันกับกิจกรรมที่ 20
21. ทํากิจกรรมเชนเดียวกันกับกิจกรรมที่ 20
ขัน้ สรุป (Wrap
up)
(Wrap up)
22.
ยนอาสาสมั
ขั้นสรุนัปกเรี(Wrap
up) ครออกพูดหนาชั้นเกี่ยวกับสิ่งที่ไดสอบถาม
เพื
จกรรม Onion
Ringดหนาชั้นเกี่ยวกับสิ่งที่ไดสอบถาม
22.่อนจากกิ
นักเรียนอาสาสมั
ครออกพู
เพื่อนจากกิจกรรม Onion Ring

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก1ษาป
ที่ 1
ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
พูดถามตอบเกี่ยวกับวันและ พูดสนทนา
เดือนเกิดของตนเอง
โครงสรางประโยคคําถาม
ที่ขึ้นตนดวย Wh- Question
“When is your birthday?”
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพูด
พูดสนทนา
ดานคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการสื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอยาง
ประสิทธิภาพ

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินการพูด

แบบประเมินการพูด

เกณฑ
รอยละ 70 ผาน
เกณฑ

-รอยละ 70 ผาน
เกณฑ
แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ลงชื่อ……………………………...............
(……………………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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ใบความรู9 6.1 เรื่อง การบอกวันและเดือนเกิด
หนYวยการเรียนรู9ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู9ที่ 6 เรื่อง When is your birthday?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 1

1. คำบุพบท (Prepositions) ที่ใช9กับการบอกวัน เดือน : in, on
Use “in” with months and “on” with dates and days of the week.
My birthday is on September 21st.
- My birthday is in September.
- English classes are on Mondays, Tuesdays, and Fridays.

Days of the Week.
1. Sunday
2. Monday
3. Tuesday

4. Wednesday
5. Thursday
6. Friday

7. Saturday

Months of the Year.
1. January

4. April

7. July

10. October

2. February

5. May

8. August

11. November

3. March

6. June

9. September

12. December
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ใบงาน 6.1 เรื่อง การบอกวันและเดือนเกิด
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง When is your birthday?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

s: Write
Direction1:
Writethe
thedays
daysininthe
theboxes.
boxes.

57

66
ใบงาน 6.2 เรื่อง การบอกวันและเดือนเกิด
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง When is your birthday?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:

Directions:
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เฉลบใบงานที่ 6.1 เรื่อง การบอกวันและเดือนเกิด
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง When is your birthday?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

s: Write the days in the boxes.
Direction1:
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เฉลยใบงาน 6.2 เรื่อง การบอกวันและเดือนเกิด
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง When is your birthday?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:

Directions:
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Monday

Sunday

บัตรคําที่ 6.1 เรื่อง การบอกวันและเดือนเกิด
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง When is your birthday?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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Wednesday

Tuesday
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Friday

Thursday
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63

Saturday
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February

January
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April

March
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June

May
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August

July

75

68

October

September
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December

November
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แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 7
หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
เรืแผนการจั
่อง My Daily
Routines
ดการเรี
ยนรู.ที่ 7
กลุ
าษาต4
างประเทศ
ภาษาอั
งกฤษ
หน44มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย.ทนรู
ี่ 1.ภAll
about
me
เรืรายวิ
่อง MyชาDaily
Routines
ขอบเขตเนื
้อหา ยนรู.ภาษาต4างประเทศ
กิจกรรมการเรียนรูรายวิ
. ชา ภาษาอังกฤษ
กลุ4มสาระการเรี
คำศัพท7้อสำนวนในการบอกกิ
จวัตรประจำวัน ขักิ้นจกรรมการเรี
นำเขMาสูiบทเรียยนรูน. (Warm up)
ขอบเขตเนื
หา
ของตนเองโดยใชM
โครงสรMางประโยคคำถาม
What
ทบทวนตั
นักup)
เรี
ยนเลiนเกมจับกลุiมตามตัวเลขที่
นำ�เข้
ทเรีวยเลขโดยใหM
ยนน (Warm
(Warm
up)
นำเขM
าสูiบ่บทเรี
คำศัพท7 สำนวนในการบอกกิ
จวัตรประจำวั
น ขั1.้นครู
time
do you getโครงสรM
up? าและการตอบคำถาม
I
ครู
เชiนวเลขโดยใหMนักเรียนเลiนเกมจับกลุiมตามตัวเลขที่
ของตนเองโดยใชM
งประโยคคำถาม What
1. กครูำหนด
ทบทวนตั
get
__________.
Make
group
timeupdoatyou
get up? และการตอบคำถาม I
ครูกำหนด
เชiนof ten./ Make group of six, eleven……
get up at __________.
group(Presentation)
of ten./ Make group of six, eleven……
ขัMake
้นนำเสนอ
จุดประสงคXการเรียนรู.
กเรียนดู(Presentation)
ว(Presentation)
ิดีโอเกี่ยวกับ Daily Routine
ขั2.้นนันำเสนอ
นำ�เสนอ
ด.จุดานความรู
ประสงคXก. ารเรียนรู.
=
2. นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับ Daily Routine
คำศัพท7. สำนวนในการบอกกิจวัตรประจำวัน https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM&t
ด.านความรู
ครูถามนักเรียนวiา สิ่งที่นักเรียนไดMดูเกี่ยวกับเรื่องของอะไร=
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM&t
ของตนเอง
คำศัพท7 สำนวนในการบอกกิจวัตรประจำวัน 114s
นักเรีครูยถนดู
วิดกีโออี
ครัา้งและออกเสี
ยงคำศั
กิจวัตร
โครงสรMางประโยคคำถามที่ขึ้นตMนดMวย Wh - 3.
114s
ามนั
เรียกนวi
สิ่งที่นักเรียนไดM
ดูเกีพ่ยท7วกัเกีบ่ยเรืวกั่อบงของอะไร
ของตนเอง
และอi
นออกเสี
ยงตาม ยงคำศัพท7เกี่ยวกับกิจวัตร
Question
time do you
วิดีโาออี
กครั้งและออกเสี
3. นักเรียนนดู
โครงสรM“What
างประโยคคำถามที
่ขึ้นตMget
นดMวup?”
ย Wh - ประจำวั
-get
getupupนและอi
brush
teethยงตาม
take a bath get dressed have
ประจำวั
านออกเสี
Question “What time do you get up?”
ด.านทักษะและกระบวนการ
takea bath
classesgethave
lunchhave
breakfast
go toteeth
schooltake
get
- getupup brush
dressed
ทัด.ากนทั
ษะการพู
ด
กษะและกระบวนการ
go home have
homework
to lunch
bed
classes go
have
breakfast
go todinner
schooldotake
ทักษะการพูด
3. ครูhome
ทำทiาตื่นhave
นอนและพู
ดวiาdo
“I get
up at 5 o’clock.”
go
dinner
homework
go to bed2–3 ครั้ง
ด.านคุณลักษณะ
นั3.กครู
เรียทนพู
2 – 3 ครัด้งวiาจากนั
เรียนวiา 2–3 ครั้ง
ำทiาดตืตาม
่นนอนและพู
“I get้นครูupถามนั
at 5กo’clock.”
มีความมั
่นใจในการสื่อสาร
ด.1.านคุ
ณลักษณะ
“What
time
do2you
นัก้นเรีครู
ยนตอบคำถามครู
นักเรียนพู
ดตาม
– 3get
ครั้งup?
จากนั
ถามนักเรียนวiาพรMอมกันวiา
2.
สารอยiางประสิ
1. สามารถสื
มีความมั่น่อใจในการสื
่อสารทธิภาพ
“What time do you get up? นักเรียนตอบคำถามครูพรMอมกันวiา
2. สามารถสื่อสารอยiางประสิทธิภาพ
สื่อ/แหล4งเรียนรู.
1.
ดีโอเกีงเรี่ยวกั
บ . Daily Routine
สื่อวี/แหล4
ยนรู
https://www.youtube.com/watch?
1. วีดีโอเกี่ยวกับ Daily Routine
V=qD1pnquN_DM&t=114s
https://www.youtube.com/watch?
2.. ใบงาน Daily routine
V=qD1pnquN_DM&t=114s
3.
2.. Slide
ใบงานPresentation
Daily routine
4. พจนานุ
กรมอังกฤษ - อังกฤษ/อังกฤษ -ไทย
Slide Presentation
3.
งกฤษ - อังกฤษ/อังกฤษ -ไทย
4. พจนานุกรมอั
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึ1กษาปT
ที่ 1
ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 1 All about me
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นฝึฝก (Practice)
(Practice)
7. ครูแสดงเวลา 5:00 และใหนักเรียนชายแสดงทาทางตื่นนอน
และถามคําถาม “What time do you get up?” นักเรียนหญิง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
เรื่อง My Daily Routines
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
“I get up at 5 o’clock.”
4. ครูทําทาแปรงฟนและพูดวา “I brush my teeth at 5:10.” 2
ครั
้ง นั้ง กนัเรีกยเรีนพู
ดตาม
้ง จากนั
้นครู
ถามนั
กเรีกยเรีนว
าา
2 ครั
ยนพู
ดตาม2 2ครัครั
้ง จากนั
้นครู
ถามนั
ยนว่
“What time do you brush your teeth?” นักเรียนตอบ
คําถามครูพรอมกันวา “I brush my teeth at 5:10.”
5. ครูทําทากินขาวและพูดวา “I have breakfast at 5:30.” 2
2 ครั
ยนพู
ดตาม2 2ครัครั
้ง จากนั
้นครู
ถามนั
ยนว่
ครั
้ง นั้ง กนัเรีกยเรีนพู
ดตาม
้ง จากนั
้นครู
ถามนั
กเรีกยเรีนว
าา
“What time do you have breakfast?” นักเรียนตอบคําถาม
ครูพรอมกันวา “I have breakfast at 5:30.”
6. ครูทําทาสะพายกระเปาไปโรงเรียนและพูดวา “I go to
school at 6 o’clock.” 2 ครั้ง นักเรียนพูดตาม 2 ครั้ง จากนั้น
ครูถามนักเรียนวา “What time do you go to school?”
นักเรียนตอบคําถามครูพรอมกันวา “I go to school at 6
o’clock.”
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 1 All about me
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นสรุป (Wrap
(Wrapup)
up)
11. ครูสุมนักเรียนพูดเสนอเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน

ขัขั้น้นนำ�ไปใช้
นําไปใช (Production)
(Production)
10. นักเรียนเขียนเกี่ยวกับกิจวัตรของตนเองในใบงาน 7.1
6.1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
เรื่อง My Daily Routines
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ตอบคําถาม “I get up at 5 o’clock.”
8. ครูแสดงเวลา 5:10 และใหนักเรียนหญิงแสดงทาทางแปรงฟน
และถามคําถาม “What time do you brush your teeth?”
นักเรียนชายตอบคําถาม “I brush my teeth at 5:10.”
9. นักเรียนจับคูกันฝกถาม – ตอบบทสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจําวันของคูของตนเอง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
พูดบอกกิจวัตรประจําวัน พูดสนทนา
ของตนเองโดยใชโครงสราง
ทางภาษาไดถูกตอง
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพูด
พูดสนทนา
ดานคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการ
สื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอยาง
ประสิทธิภาพ

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

แบบประเมินการพูด

รอยละ 70 ผานเกณฑ

แบบประเมินการพูด

-รอยละ 70 ผาน
เกณฑ
ไดระดับคุณภาพ ดี
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………...............
(……………………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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ใบงาน 7.1 เรื่อง Daily routine
หน;วยการเรียนรูAที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูAที่ 7 เรื่อง Daily Routine
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 1
DirectionFill
: Take
in turns
ask own
eachinformation.
other the correct questions to find out
Directions:
in theitblanks
withtoyour
the answers.

go to bed?...............................
Askyour
questions
to find out the answers.
do
homework?...............
haveWhat
dinner?...........................
time do you……
go home?................................
have lunch?............................
go
school?..........................
gettoup?
……………………………….
have
shower?......................
have abreakfast?......................
have abreakfast?......................
have
shower?......................
gettoup?
……………………………….
go
school?..........................
have lunch?............................
go home?................................
time do you……
haveWhat
dinner?...........................
do
homework?...............
Askyour
questions
to find out the answers.
go to bed?...............................
the answers.
Direction : Take it in turns to ask each other the correct questions to find out

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 1

76

หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
หน44มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย.ทนรู
ี่ 1.ภAll
about
me
กลุ
าษาต4
างประเทศ
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
ขอบเขตเนื
หา
คำศัพท*้อสำนวนในการบอกกิ
จวัตรประจำวัน
ท* สำนวนในการบอกกิ
จวัตรประจำวั
ของผูคำศั
=อื่นพโดยใช=
โครงสร=างประโยคคำถาม
Whatน
ของผู=อdoes
ื่นโดยใช=
โครงสร=get
างประโยคคำถาม
What
time
he/she
up? และการตอบ
time does
he/she
และการตอบ
คำถาม
He/She
getsget
upup?
at __________.
คำถาม He/She gets up at __________.
จุดประสงคdการเรียนรู.
ประสงคdก. ารเรียนรู.
ด.จุดานความรู
ด.านความรู
คำศัพท*. สำนวนในการบอกกิจวัตรประจำวัน
ของผูคำศั
=อื่นพท* สำนวนในการบอกกิจวัตรประจำวัน
ของผูโครงสร=
=อื่น างประโยคคำถามที่ขึ้นต=นด=วย Wh โครงสร=“What
างประโยคคำถามที
ึ้นต=นด=วยget
Whup?”
Question
time does่ขhe/she
Question “What time does he/she get up?”
ด.านทักษะและกระบวนการ
ด.ทัากนทั
กษะและกระบวนการ
ษะการพู
ด
ทักษะการพูด
ด.านคุณลักษณะ
ณลักษณะ
ด.1.านคุ
มีความมั
่นใจในการสื่อสาร
1. มีความมั่นใจในการสื่อสาร
นำเสนอ
ขั3.้นนันำ�เสนอ
กเรียนดู(Presentation)
ว(Presentation)
ดิ ีโอเกี่ยวกับ Daily Routine ของ Tommy
3.
นักเรียนดูวดิ ีโอเกี่ยวกับ Daily Routine ของ Tommy
https://www.youtube.com/watch?v=zzdz7mDW0eI
https://www.youtube.com/watch?v=zzdz7mDW0eI
ครูถามนักเรียนวfา สิ่งที่นักเรียนได=ดูเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของใคร
ครูถนัามนั
เรียวนวf
า สิก่งครั
ที่น้งักและหยุ
เรียนได=ดดในแตf
ูเกี่ยวกั
วัตรประจำวั
นของใคร
4.
กเรียกนดู
ดิ ีโออี
ละกิบกิจจกรรมที
่ Tommy
ทำ
4.
นักพเรีูดยวfนดู
วดิ ีโออีwakes
กครั้งและหยุ
ละกิจกรรมที
Tommy
ทำ
า “He
up at ด6ในแตf
o’clock.”
2 – 3 ่ ครั
้ง
5. ครู
ูดวfดาตาม
“He2wakes
at 6้นo’clock.”
นั5.กครู
เรียพนพู
– 3 ครัup
้ง จากนั
ครูถามนักเรี2ย–นวf3าครั้ง
นักเรียนพูtime
ดตามdoes
2 – Tommy
3 ครั้ง จากนั
้นครูup?
ถามนันักเรียนตอบคำถามครู
นวfา
“What
wake
“What
does
Tommy
up? นักเรียนตอบคำถามครู
พร=
อมกันtime
วfา “He
wakes
up atwake
6 o’clock.”
พร=ครู
อมกัพูดนวfา “He gets
wakesdressed
up at 6ato’clock.”
4.
6:30.” 2 ครั้ง นักเรียนพูด
ูดวf้งา จากนั
“He gets
4. ครู2พครั
ตาม
้นครูถdressed
ามนักเรียat
นวfา6:30.” 2 ครั้ง นักเรียนพูด
ตาม 2 ครั้ง จากนั้นครูถามนักเรียนวfา

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 8
แผนการจั
ดการเรี
ยนรูdoes
.ที่ 8 your friend get up?
เรื่อง What
time
เรื
่อง ชWhat
timeงกฤษ
does your friend get up?
รายวิ
า ภาษาอั
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู.
กิขั้นจกรรมการเรี
นำเข=าสูfบทเรียยนรูน. (Warm up)
ขั1.้นครู
นำ�เข้
(Warm
นำเข=
าสูfบ่ ทเรียพนท*เ(Warm
ทบทวนคำศั
กี่ยวกับกิup)
จup)
วัตรประจำวันโดยให=นักเรียนจับกลุfมๆ
1.ละครู5–6
ทบทวนคำศั
วัตรประจำวั
เรียนจัพบท*กลุ
ๆบ
คน จากนัพ้นท*ครูเกีใ่ยห=วกั
นักบเรีกิยจนแตf
ละกลุfมชfนวโดยให=
ยกันเขีนยักนคำศั
เกี่ยfมวกั
ละ
คน จากนั
นัก่สเรีุดยโดยครู
นแตfละกลุ
fมชfวยกันเขียยนคำศั
พท*เกี่ยวกับ
กิจวั5–6
ตรประจำวั
นให=้นไครู
ด=มให=ากที
จับเวลาในการเขี
น 1 นาที
กิจนัวัตกรประจำวั
มากที่สพุดท*ไโดยครู
ยน 1 นาที
2.
เรียนกลุfมนทีให=่เขีได=ยนคำศั
ด=มากทีจับ่สเวลาในการเขี
ุดออกมานำเสนอหน=
าชั้นเรียน
กเรียนกลุ(Presentation)
fมที่เขียนคำศัพท*ได=มากที่สุดออกมานำเสนอหน=าชั้นเรียน
2.
ขั้นนันำเสนอ

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อ/แหล4งเรียนรู.
สื1.่อวิ/แหล4
ยนรู
ดีโอเกีงเรี่ยวกั
บ . Daily Routine ของ
1. วิดีโอเกี่ยวกับ Daily Routine ของ
Tommy
Tommy
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?
v=zzdz7mDW0eI
v=zzdz7mDW0eI
2. ใบความรู=เรื่อง Present Simple Tense
=เรื่อง routine
Present Simple Tense
2. ใบความรู
3..
ใบงาน Daily
3.. Slide
ใบงานPresentation
Daily routine
4.
4. พจนานุ
Slide Presentation
5.
กรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย
งกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย
5. พจนานุกรมอั
ภาระงาน/ชิ
้นงาน

เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา
1 ชั่วกโมง
ชั้นมัธยมศึ
ษาป`ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1
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หน4วยการเรียนรู.ที่ 1 All about me
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ
2. สามารถสื่อสารอยfางมีประสิทธิภาพ

ขัน้ ฝึฝãก (Practice)
(Practice)
7. ครูเปåดวิดีโออีกครั้ง และให=นักเรียนชายถามคำถาม “What time
does he wake up?” นักเรียนหญิงตอบคำถาม “He wakes up at
6 o’clock.”
8. นักเรียนหญิงถามคำถาม “What time does he get undressed?”
นักเรียนชายตอบคำถาม “He gets undressed at 6.30.”
6:30.”
9. นักเรียนจับคูfกันฝãกถาม – ตอบบทสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตร

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 8
เรื่อง What time does your friend get up?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
“What time does he get dressed” นักเรียนตอบคำถาม
ครูพร=อมกันวfา “He gets dressed at 6:30.”
5. ครูทำทfากินข=าวและพูดวfา “He has breakfast at 7:05.” 2 ครั้ง
นพูดตาม
ครั้ง จากนั
ครูถกามนั
กเรีายนวfา
นัครัก้งเรีนัยกนพูเรีดยตาม
2 ครั2้ง จากนั
้นครูถ้นามนั
เรียนว่
“What time does he have breakfast?” นักเรียนตอบคำถาม
ครูพร=อมกันวfา “He has breakfast at 7:05.”
6. ครูทำทfาสะพายกระเปâาไปโรงเรียนและพูดวfา “He has dinner
at 7 p.m.” 2 ครั้ง นักเรียนพูดตาม 2 ครั้ง จากนั้นครูถาม
นักเรียนวfา “What time does he have dinner?” นักเรียนตอบ
คำถามครูพร=อมกันวfา “He has dinner at 7 p.m.”
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 1 All about me
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นสรุป (Wrap
(Wrapup)
up)
11. ครูสุมนักเรียนออกมาพูดเสนอเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของเพื่อน
หนาชั้น 2 – 3 คู

ขั้นนํนำ�ไปใช้
(Production)
าไปใช (Production)
10. นักเรียนจับคูกันและสอบถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของเพื่อน
พรอมกับบันทึกขอมูลลงในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
เรื่อง What time does your friend get up?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ประจําวันของคูของตนเอง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
พูดบอกกิจวัตรประจําวันของ พูดสนทนา
ผูอื่นโดยใชโครงสรางทางภาษา
ไดถูกตอง
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพูด
พูดสนทนา
ดานคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการสื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอยาง
ประสิทธิภาพ

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินการพูด

แบบประเมินการพูด

เกณฑ
รอยละ 70 ผาน
เกณฑ

-รอยละ 70 ผาน
เกณฑ
แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..............
(…………………………………..….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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ใบความรูMที่ 8.1 เรื่อง Present Simple Tense
หนYวยการเรียนรูMที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูMที่ 8 เรื่อง What time does your friend get up?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปoที่ 1

Present Simple Tense
• Use the present simple tense when talking about daily routines.
• Forming the present simple tense is simple - use the base form of the verb.
• Remember if you are using the third person singular (he/she/it) you need to add ‘s’ to

the verb.
Example:
Example
Example:: I get up at 6 o’clock every morning. // She gets at 6 o’clock every morning.
: I take a shower at 6.15. // She takes a shower at 6.15.

: I have breakfast at 6.30. // She has breakfast at 6.30.
: I go to school at seven o’clock. // She goes to school at seven o’clock.
• Questions with Wh-

What do you do? // What does she do?
What do they do? // What does she do?
• Use adverbs of frequency.

100%
0%
always, usually, often, sometimes, occasionally, hardly ever, rarely, never
Example: I always brush my teeth before I go to school.
: I sometimes have hot chocolate in the evening.
Note: Get up and wake up have different meaning.
Wake up – means to open your eyes, to be awake.
Get up – means to stand up, get out of bed.
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Example Daily Routine:
Christina is a student at Wang Klai Kangwon School. Here is her daily Routine.
1. I always wake up at 7.00 in the morning.
2. I usually have breakfast at 7.30.
3. I catch the bus to school at 8.00 a.m.
4. I usually start studying at 8.30 a.m.
5. I always have lunch at noon.
6. I finish school at 4.30 in the afternoon.
7. I sometimes go to the cinema with my friends in the evening.
8. I usually have dinner with my family at about 7.00 in the evening.
9. I never go to bed before 11 o’clock.
10. I often go to bed at midnight.
Note: go to the cinema = ไปดูภาพยนตรc

have breakfast = รับประทานมื้อเชnา

have lunch = รับประทานมื้อเกลางวัน

have dinner = รับประทานมื้อเย็น

finish school = หลังเลิกเรียน

catch the bus = ขึ้นรถโดยสาร

Midday or noon = 12.00 in the day

Midnight = 12.00 at night
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ใบงาน 8.1 เรื่อง What time does your friend get up?
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง What time does your friend get up?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:: Take
Workit with
yourtopartner
ask.the correct questions to find out the answers.
Direction
in turns
ask eachand
other

Ask questions to find out the answers.
What time do you……
get up? ……………………………….
have breakfast?......................
have a shower?......................
go to school?..........................
have lunch?............................
go home?................................
have dinner?...........................
do your homework?...............
go to bed?...............................
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หน#วยการเรียนรู,ที่ 2
ชื่อหน#วยการเรียนรู,เรื่อง Happy Family
รหัสวิชา อ21101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุ#มสาระการเรียนรู, ภาษาต#างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปOการศึกษา 2562
เวลา 9 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐานการเรียนรู,/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู, ต 1.1 เข,าใจและตีความเรื่องที่ฟaงและอ#านจากสื่อประเภทต#างๆ และ
แสดงความคิดเห็นอย#างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ม.1/2 อ)านออกเสียงข3อความ นิทาน บทร3อยกรอง (poem) สัน้ ๆๆ ถูถูกกต3ต้อองตามหลั
งตามหลักการอ)
การอ่าน
ม.1/4 ระบุหัวข3อเรื่อง (topic) ใจความสำ
ใจความสำคั
�คัญ (main
(main idea)
idea) และตอบคำถาม
และตอบคำ�ถาม จากการฟYงและอ)าน
บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น
มาตรฐานการเรียนรู, ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข,อมูลข#าวสาร
แสดงความรู,สึกและความคิดเห็นอย#างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข3อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ\ตต่)างงๆๆในชี
ในชีววิตติ ประจำวั
ประจำ�วัน
ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให3ข3อมูล และแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟYงหรืออ)านอย)าง
เหมาะสม
ใกล้ตวั
ม.1/5 พูดและเขียนแสดงความรู3สึก และความคิดเห็น ของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต)ต่างงๆๆ ใกล3
ๆ พร้ออมทั
มทั้งงให3
้ ให้เหตุ
เหตุผผลสั
ลสั้นน้ ๆประกอบอย)
ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม
างเหมาะสม
กิจกรรมต)ต่างงๆพร3
มาตรฐานการเรียนรู, ต 1.3 นำเสนอข,อมูลข#าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต#างๆ โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
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ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ\ และสิ่งแวดล3อมใกล3ตัว
สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวชี้วัด
ม.1/1 บอกความเหมื อ นและความแตกต า งระหว างการออกเสี ย งประโยคชนิ ด ต างๆ การใช
เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคํา ตามโครงสรางประโยค ของ ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย
สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐานการเรี ย นรู ต 4.2 ใช ภ าษาต า งประเทศเป น เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานในการศึ ก ษาต อ
การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก

ตัวชี้วัด
ม.1/1 บอกความเหมื อ นและความแตกต า งระหว างการออกเสี ย งประโยคชนิ ด ต างๆ การใช
เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคํา ตามโครงสรางประโยค ของ ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย
สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐานการเรี ย นรู ต 4.2 ใช ภ าษาต า งประเทศเป น เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานในการศึ ก ษาต อ
การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ม.1/1 ใชภาษาสื่อสาร ในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและสถานศึกษา

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขาใจความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว คําศัพทที่เกี่ยวกับเครือญาติ การฟงและ
การพูดเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและผูอื่น เขียนแผนลําดับเครือญาติ (family tree)
เขียนบรรยายรูปรางหนาตาเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว เขียนบรรยายบานและหองนอนของตนเอง และอาน
ขอมูลเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง ขอและใหขอมูลที่เปนการสื่อสารในชีวิตประจําวัน สรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคคลและนําความรูมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

3. สาระการเรียนรู
ความรู (Knowledge)
Vocabulary

Family members;: grandfather, grandmother, grandpa, grandma, father/dad, mother/mum,
brother, sister
Animals;: wild animal, pet, rabbit, dog, elephant, mouse, lion, crocodile, goldfish
Adjective;: intelligent thin, tall, black, grey, beige, red, white, green, etc.
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Occupations;: nurse, engineer, doctor, chef
Place or things or people;: doghouse, detached house, semi-detached house, terraced
house, block of flats, neighborhood, sport:, badminton food:, pizza, movie, singer, star, living
room, kitchen, bedroom, bathroom, garden, garage
on, under, next to, above, behind, in front of , opposite
Preposition;s:in,in, on,

Function

1. asking and giving information about family.
- Q: How many people are there in his family?
A: There are…..
- Q: Does he have any brother?
A: Yes, he does
No, he doesn’t.
- Q: Is family big or small?
A: Yes, it is.
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house,
house,
house,
house,
house,
block
block
block
block
block
ofofof
flats,
ofofflats,
flats,
flats,
flats,
neighborhood,
neighborhood,
neighborhood,
neighborhood,
neighborhood,
sport:
sport:
sport:
sport:
sport:
badminton
badminton
badminton
badminton
badminton
food:
food:
food:
food:
food:
pizza
pizza
pizza
pizza
pizza
movie,
movie,
movie,
movie,
movie,
singer,
singer,
singer,
singer,
singer,
star,
star,
star,
star,
star,
living
living
living
living
living
room,
room,
room,
room,
room,
kitchen,
kitchen,
kitchen,
kitchen,
kitchen,
bedroom,
bedroom,
bedroom,
bedroom,
bedroom,
bathroom,
bathroom,
bathroom,
bathroom,
bathroom,
garden,
garden,
garden,
garden,
garden,
garage
garage
garage
garage
garage
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Preposition;
Preposition;
Preposition;
Preposition;
Preposition;
in,in,in,
on,
in,in,on,
on,
on,
under,
on,under,
under,
under,
under,
next
next
next
next
next
to,to,
to,
to,
above,
to,above,
above,
above,
above,
behind,
behind,
behind,
behind,
behind,
ininin
front
ininfront
front
front
front
ofofof
,ofopposite
of, ,opposite
,opposite
,opposite
opposite

Function
Function
Function
Function
Function

1.1.asking
1.1.1.asking
asking
asking
asking
and
and
and
and
and
giving
giving
giving
giving
giving
information
information
information
information
information
about
about
about
about
about
family.
family.
family.
family.
family.
- Q:
--Q:
-Q:
-How
Q:Q:How
How
How
How
many
many
many
many
many
people
people
people
people
people
areare
are
are
there
arethere
there
there
there
ininin
his
ininhis
his
his
family?
hisfamily?
family?
family?
family?
A:A:A:
There
A:A:There
There
There
are…..
are…..
are…..
are…..
There
are…..
- Q:
--Q:
-Q:
-Does
Q:Q:Does
Does
Does
hehe
he
have
he
have
have
have
any
any
any
any
brother?
brother?
brother?
brother?
Does
he
have
any
brother?
A:A:A:
Yes,
A:A:Yes,
Yes,
Yes,
hehe
he
does
hedoes
does
does
Yes,
he
does
No,No,
No,
he
No,he
he
doesn’t.
hedoesn’t.
doesn’t.
doesn’t.
No,
he
doesn’t.
- Q:
--Q:
-Q:
-IsQ:Q:IsIsfamily
IsIsfamily
family
family
bigbig
big
orbigoror
small?
ororsmall?
small?
small?
family
big
small?
A:A:A:
Yes,
A:A:Yes,
Yes,
Yes,
it itis.ititis.itis.is.is.
Yes,
No,No,
No,
itNo,itisn’t
itisn’t
isn’t
isn’t.
No,
ititisn’t
2.2.Asking
Asking
Asking
and
and
and
and
giving
giving
giving
giving
information
information
information
information
about
about
about
about
animal
animal
animal
animal
2.2.2.Asking
Asking
and
giving
information
about
animal
- Q:
--Q:
-Q:
-Do
Q:Q:Do
Do
you
Doyou
you
you
have
have
have
have
a apet?
apet?
pet?
pet?
Do
you
have
aapet?
A:A:A:
Yes,
A:A:Yes,
Yes,
Yes,
I do.
I Ido.
Ido.
Ido.
do.
Yes,
No,No,
No,
INo,
don’t.
I Idon’t.
Idon’t.
Idon’t.
don’t.
No,
3.3.Asking
Asking
Asking
and
and
and
and
giving
giving
giving
giving
information
information
information
information
about
about
about
about
family
family
family
family
member’s
member’s
member’s
member’s
career/occupation
career/occupation
career/occupation
career/occupation
3.3.3.Asking
Asking
and
giving
information
about
family
member’s
career/occupation
Q:Q:Q:
What
Q:Q:What
What
What
is ishe/she?
ishe/she?
he/she?
he/she?
What
isishe/she?
A:A:A:
She
A:A:She
She
She
is isaisisa______.
isaa______.
a______.
______.
______.
She
HeHe
He
isHeisaisisa_______.
isaa_______.
a_______.
_______.
_______.
He
4.4.Describing
Describing
Describing
character
character
character
character
4.4.4.Describing
Describing
character
- He
-He
-He
isHeistall
istall
tall
and
talland
and
and
thin.
thin.
thin.
--He
thin.
isistall
and
thin.
- He
-He
has
has
black,
black,
grey
grey
hair.
hair.
--He
-He
Hehas
hasblack,
black,
grey
grey
hair.
hair.
has
black,
grey
hair.

5. Asking and giving information about people
Q: What is he?
    A: He is a teacher.
    Q: What’s Susie’s dad name?
    A: He is Paul.
    Q: How old is he?
    A: He is 46 yeas

Q:
isis he?
Q:
old
isis he?
Q: How
How
Q: How
How
oldold
old
he?
he?
A:
46
years
A:A: He
isHe
old.
He
A: He
is 46
46isis years
46
years
years
old.old.
old.
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8.8. Asking
opinion
about
or
8.
opinion
about
like
oror dislike
Asking
opinion
about
likelike
dislike
Asking
opinion
about
like
or dislike
dislike
6.8. Asking
Q:
like…..?
Q:
you
like…..?
Q: Do
Do
youyou
like…..?
Q: Do
Do
you
like…..?
A:
A:A: Yes,
II do.
A: Yes,
Yes,
do.
Yes,
do.II do.
II don’t.
No,
II don’t.
No,
don’t.
No,No,
don’t.
Q:
favorite?
Q:
your
favorite?
Q: What’s
What’s
your
favorite?
Q: What’s
What’s
youryour
favorite?
9.9. Asking
giving
information
about
house
7.9.9. Asking
ang
giving
information
about
house
Asking
Asking
angang
ang
giving
giving
information
information
about
about
house
house
Q:
What
rooms
are
there
inin your
many
are
there
in house?
your house?
Q:
rooms
are
there
inin your
house?
Q: What
What
Q: How
What
rooms
rooms
arerooms
are
there
there
your
your
house?
house?
A:
_____
inin the
house.
A:A: There
are
_____
inin the
house.
There
A: There
There
areare
are
_____
_____
the
the
house.
house.

8.  Asking
and
giving
information
about
place
and
position
ofofofthings
inininthe
Asking
giving
information
about
place
position
of
inin house
the
house
10.
Asking
and
giving
information
about
place
and
position
things
the
house
10.10.
10.
Asking
Asking
andand
and
giving
giving
information
information
about
about
place
place
andand
and
position
position
things
of things
things
the
the
house
house
      Q:
Where
is
the
ball?
Q:
isis the
ball?
-- Q:
isis the
ball?
Q:-- Where
Where
Q: Where
Where
the
the
ball?
ball?
      A:A:ItItisisininthe
box.
A:A: ItItA:isisItininisthe
box.
the
in the
the
box.box.
box.
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9.11.11.Describing
about
shape,
color
andandposition
of ofthings
in inthethe
11.
Describing
about
shape,
color
and
position
of
things
inroom.
the
room.
Describing
about
shape,
color
position
things
room.
- There
is_____./there
are_______.
- There
is_____./there
are_______.
- There
is_____./there
are_______.
agreen
big
green
box.
- It- isIt-aisItbig
box.
aisbig
green
box.
Pronunciation:
Pronunciation:
Pronunciation:
/th/
/ð//ð//ð/
/th//th/
mother,
mother,
father,
father,
brother
brother
mother,
father,
brother
Rising
Rising
intonation
intonation
Rising
intonation
Does
Does
Chinchan
Chinchan
have
have
anyanybrothers?
any
brothers?
Does
Chinchan
have
brothers?

Grammar
Grammar
Grammar

1. 1.possessive
1. possessive
- have
- have
hashashas
possessive
- have

: I :have
: I have
2 sisters.
2 sisters.
I have
2 sisters.
SheShehas
She
brothers.
3 brothers.
has3has
3 brothers.
2. 2.Present
2. Present
simple
simple
–Verb
–Verb
to todoto
: I don’t
have
have
anyanysisters.
any
sisters.
Present
simple
–Verb
dodo : I :don’t
I don’t
have
sisters.
3. 3.Question
3. Question
word
word
“How
“How
many”
many”: How
: How
many
many
uncles
uncles
dodoyou
do
you
have?
Question
word
“How
many”
: How
many
uncles
youhave?
have?
Yes-No
Yes-No
question
question
: Do
: Do
you
have
aunts?
aunts?
Yes-No
question
: Doyou
youhave
have
aunts?
Yes,Yes,IYes,
doI do.I /do
/I No,
don’t.
I don’t.
.No,
/ .No,
I don’t.
4. Adjective
4. Adjective
order
order
: Opinion,
: Opinion,
size,
shape,
size,
shape,
age,age,
color,
age,
color,
origin,
origin,
material,
material,
purpose
purpose
4. Adjective
order
: Opinion,
size,
shape,
color,
origin,
material,
purpose
5. 5.Wh-question
5. Wh-question
: What
: What
+ v.to
+ be
v.to
pronoun?
+ pronoun?
Wh-question
: What
+ v.to
be+ be
+ pronoun?
How
How
+ many
+ many
+ plural
+ plural
noun
noun
How
+ many
+ plural
noun

ทักทัษะ/กระบวนการ
กษะ/กระบวนการ
(Process)
(Process)
กทัษะ/กระบวนการ
(Process)

3. Question word “How many”
Yes-No question
4. Adjective order
5. Wh-question

: How many uncles do you have?
: Do you have aunts?
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Yes, I do . / No, I don’t.
: Opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose
: What + v.to be + pronoun?
How + many + plural noun

ทักษะ/กระบวนการ (Process)
การฟง การอาน การพูด การเขียน

เจตคติ (Attitude)
1. มีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2. มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษและฝกฝนอยางตอเนื่อง
3. มีประสิทธิภาพในการสงสาร รับสาร

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยี

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน

6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- เขียนแผนผังและเขียนบรรยายลําดับเครือญาติ (family tree) ของตนเอง
- เขียน/พูดบรรยายลักษณะของบุคคล
- เขียนบรรยายเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงของตนเอง
- จัดทําแผนผังแสดงความถี่ของอาชีพบุคคลในครอบครัว
- เขียน/พูดบรรยายลักษณะหองนอนของตนเองและหองอือืน่ ๆๆได
ได้
- เขียนบรรยายภาพบาน

เกณฑการใหคะแนนการเขียนความเรียง
ประเด็นการ
ประเมิน
การสะกด
(น้ําหนัก 1)

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช)
การสะกด
การสะกด
การสะกด
คําศัพทถูกตอง
คําศัพทผิด
คําศัพทผิด
ทุกคํา
ไมเกิน 3 คํา
ไมเกิน 10 คํา
โครงสรางประโยค การเรียงคําใน
การเรียงคําใน
การเรียงคําใน
(น้ําหนัก 1)
ประโยคถูกตองทุก ประโยคผิดไมเกิน ประโยคผิดไมเกิน

1 (ปรับปรุง)
การสะกด
คําศัพทผิด
มากกวา 10 คํา
การเรียงคําใน
ประโยคผิด

97

- จัดทําแผนผังแสดงความถี่ของอาชีพบุคคลในครอบครัว
- เขียน/พูดบรรยายลักษณะหองนอนของตนเองและหองอื่น ๆได
- เขียนบรรยายภาพบาน
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เกณฑการใหคะแนนการเขียนความเรียง
ประเด็นการ
ประเมิน
การสะกด
(น้ําหนัก 1)

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช)
การสะกด
การสะกด
การสะกด
คําศัพทถูกตอง
คําศัพทผิด
คําศัพทผิด
ทุกคํา
ไมเกิน 3 คํา
ไมเกิน 10 คํา
โครงสรางประโยค การเรียงคําใน
การเรียงคําใน
การเรียงคําใน
(น้ําหนัก 1)
ประโยคถูกตองทุก ประโยคผิดไมเกิน ประโยคผิดไมเกิน
ประโยค
3 ประโยค
6 ประโยค
เครื่องหมายวรรค มีและใช
ตอน
เครือ่ งหมาย
(น้ําหนัก 1)
วรรคตอนถูกตอง
เนื้อหา
(น้ําหนัก 2)

เนื้อหาทั้งหมด
ถูกตองสอดคลอง
กับคําถาม

1 (ปรับปรุง)
การสะกด
คําศัพทผิด
มากกวา 10 คํา
การเรียงคําใน
ประโยคผิด
มากกวา 6
ประโยค
มีและใช
มีและใช
ใชเครื่องหมาย
เครื่องหมาย
เครื่องหมาย
วรรคตอนผิด
วรรคตอนผิด
วรรคตอนผิด
มากกวา 6
ไมเกิน 3 ตําแหนง ไมเกิน 6 ตําแหนง ตําแหนง
มีเนื้อหาที่ไม
มีเนื้อหาที่ไม
มีเนื้อหาที่ไม
ถูกตองสอดคลอง ถูกตองสอดคลอง ถูกตองสอดคลอง
กับคําถามไมเกิน กับคําถามไมเกิน กับคําถามมากกวา
3 ที่
6 ที่
3 ที่
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เกณฑการตัดสิน
ไดคะแนน
ไดคะแนน
ไดคะแนน
ไดคะแนน

16 - 20
13 - 15
11 - 12
0 - 10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

4
3
2
1

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพ 3 (ดี) ขึ้นไป ถือวา ผานการประเมิน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

แผนการจั
ดการเรี
แผนการจั
ดการเรี
ยนรูย.ทนรู
ี่ 9 .ที่ 9
วยการเรี
ี่ 2 Happy
Family
ง I Am
an Only
Child
ชั่วโมง
หน4วหน4
ยการเรี
ยนรูย.ทนรู
ี่ 2 .ทHappy
Family
เรื่องเรืI่อAm
an Only
Child
เวลาเวลา
1 ชั่ว1โมง
4มสาระการเรี
.ภาษาต4
างประเทศ
ชา ภาษาอั
มัธยมศึ
กษาป[
กลุ4มกลุ
สาระการเรี
ยนรูย.ภนรู
าษาต4
างประเทศ
รายวิรายวิ
ชา ภาษาอั
งกฤษงกฤษ
ชั้นมัชัธ้นยมศึ
กษาป[
ที่ 1 ที่ 1
ขอบเขตเนื
กิจกรรมการเรี
สื่อ/แหล4
เรีย. นรู.
ขอบเขตเนื
้อหา้อหา
กิจกรรมการเรี
ยนรูย. นรู.
สื่อ/แหล4
งเรียงนรู
พท) สำนวน
โครงสร0
างทางภาษาเกี
สูบ่i ยทเรี
1. ภาพแผนผั
งครอบครั
ว (Family
ขั้นนำเข0
นำ�เข้
ยน (Warm
up)
คำศัพคำศั
ท) สำนวน
โครงสร0
างทางภาษาเกี
่ยวกับ่ยวกับขั้นนำเข0
าสูiบาทเรี
น (Warm
up) up)
1. ภาพแผนผั
งครอบครั
ว (Family
Tree)Tree)
ครูแสดงภาพปริ
บนกระดาน
(สื่อประกอบแผนการ 2. ใบงานที
่ 9.1-9.4
การถามตอบคำศั
ท)สกมาชิ
กในครอบครั
2. ใบงานที
การถามตอบคำศั
พท)สพมาชิ
ในครอบครั
ว ว
1. ครู1.แสดงภาพปริ
ศนาจิศ๊กนาจิ
ซอว)๊กบซอว)
นกระดาน
(สื่อประกอบแผนการ
่ 9.1-9.4
Q: How
many
people
จัดการเรี
ี่ 9) จากนั
เรียอนเลื
อกหมายเลข
3 บลำดัครูบเปyครูด เปyด3. พจนานุ
งกฤษ-อั
งกฤษ/อั
งกฤษ-ไทย
3. พจนานุ
- Q: -How
many
people
are are
therethere
in hisin his จัดการเรี
ยนรู0ทยนรู
ี่ 9)0ทจากนั
้นให0น้ ักให0เรีนยักนเลื
กหมายเลข
3 ลำดั
กรมอักงรมอั
กฤษ-อั
งกฤษ/อั
งกฤษ-ไทย
family?
ละหมายเลขตามที
เรียนบอก
ออาจจั
ดทำเปz
ภาระงาน/ชิ
้นงาน้นงาน
family?
ภาพทีภาพที
ละหมายเลขตามที
่นักเรี่นยักนบอก
หรือหรื
อาจจั
ดทำเปz
นสื่อนจริสืง่อจริ
ตัดง ตัด ภาระงาน/ชิ
A: There
are…..
พูดถาม-ตอบข0
มูลสมาชิ
กในครอบครั
เรียยนเรี
ยงภาพให0
พูดถาม-ตอบข0
อมูลอสมาชิ
กในครอบครั
ว ว
A: There
are…..
เปzนชิเปz้นนให0ชิน้ ักให0เรีนยักนเรี
งภาพให0
ถูกต0ถอูกง ต0อง
Q: Does
he have
brother?s?
เปyดภาพปริ
ศนาตามหมายเลขที
เรียนบอก
และเขี
ยนบรรยาย
งลำดังบลำดั
เครืบอเครื
ญาติอญาติ
และเขี
ยนบรรยาย
- Q: -Does
he have
any any
brother?
2. ครู2.คลิครูกคเปyลิดกภาพปริ
ศนาตามหมายเลขที
่นักเรี่นยักนบอก
จากนัจากนั
้นให0 ้นให0 แผนผัแผนผั
เรียนเดาวi
A: Yes,
he does
า ภาพดั
กลiานวเปz
นภาพที
่เกีอ่ยงกั
วข0บอเรืงกั่อบงใด
เรื่องใด
A: Yes,
he does
นักเรีนัยกนเดาวi
า ภาพดั
งกลiางวเปz
ภาพที
่เกี่ยวข0
he doesn’t.
T: Look
at the
picture.
guess
it about?
No, No,
he doesn’t.
T: Look
at the
picture.
CanCan
youyou
guess
whatwhat
is it isabout?
mother,
man,
woman,
etc.man,
Is your
family
or small?
กนอาจตอบวi
เรียนอาจตอบวi
าpeople,
father,
mother,
people,
woman
- Q: -IsQ:your
family
largelarge
or small?
นักSs:เรีนัยfather,
า father,
mother,
people,
man,
woman
ไปสู
เช่นfamily
How
many
arepeople
there
in
A: Yes,
หรื
ๆครูค่ให0ช�ำ ี้นตอบ
คำไปสู
รูชี้นfamily
ำไปสู
iคำตอบ
family
นpeople
How
many
people
A: Yes,
it is.it is.
หรือครู
อื่นชอนๆ้ี อื�ำ ่นให0
iคำตอบ
เชi
น เชiHow
many
picture?
are they?
หรือare
ถ้านัthey?
กเรีหรื
ยนไม่
it isn’t.
are
in Who
the
picture?
านัยกนไมi
เรียนไมiให้
No, No,
it isn’t.
are the
therethere
in the
picture?
WhoWho
are
they?
อหรื
ถ0าสนัอามารถตอบได้
กถ0เรี
ครู
ชน้ี �ำ ด้วยคำให0
�ถามว่
they
family?
สามารถตอบได0
รูAre
ชวี้นยคำถามวi
ำด0
วยคำถามวi
family?
สามารถตอบได0
ครูให0ชี้นคา ำด0
า Areา Are
theythey
family?
หน.
า
ที
ท
่
างภาษา
หน.าที่ทางภาษา
เปyดภาพทุ
กหมายเลขเพื
่อเฉลยภาพ
และเขี
ยนบนกระดานวi
3. ครู3.เปyครูดภาพทุ
กหมายเลขเพื
่อเฉลยภาพ
และเขี
ยนบนกระดานวi
า า
1. Asking
giving
information
about
1. Asking
andand
giving
information
about
Family
Family
family.
family.
T: Look
at the
family
T: Look
at the
family
treetree
Is this
family
or small?(Small)
(Small)
Is this
family
largelarge
or small?
many
people
in this
family?
HowHow
many
people
are are
therethere
in this
family?
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คลิกปุ่ มออกเสียง

นําเสนอเนือ้ หา (Presentation)
(Presentation)
ขัน้ นำ�เสนอเนื
4. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมสําคัญ เชน การจัดทํา
Family Tree
5. ครูทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว
คําศัพท
โดยครูใหนักเรียนบอกคําศัพทในแผนผังลําดับเครือญาติ (Family
1.
คําศัพทเครือญาติ
father,
mother,
brother, Tree) ในใบงานที่1 และเขียนคําศัพทบนกระดานแลวใหนักเรียนอาน
Vocabulary:
father,
mother,
brother,
grandmother, grandfather, aunt, uncle,
ออกเสียงคําศัพทตามครู (เนนเสียงในพยางคที่ขีดเสนใต)
nephew, niece, cousin, son, daughter
father, mother, brother, grandmother, grandfather, aunt,
2. /th/ เชน father
uncle, nephew, niece, cousin, son, daughter
6. ครูสอนการออกเสียง /th/ father, mother , brother และให
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
นักเรียนฝกออกเสียงจนคลอง หรือหากครูไมสามารถออกเสียงไดใหใช
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
โปรแกรม Google translation ชวยออกเสียงแทนได
วัฒนธรรม เรื่อง บทบาทและหนาที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว

โครงสรางไวยากรณ
1. How many + คํานามนับได
2. ประโยคคําถาม V.to do + pronoun +
have + any + noun?
3. ประโยคคําถาม V. to be + noun + adj.?

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 9
เรื่อง I Am an Only Child
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Who are they? (ครูชี้ไปที่บุคคลในภาพทีละคนเพื่อใหนักเรียน
บอกคําศัพทสมาชิกในครอบครัว : father , mother, sister , pet: dog)
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะพูดและเขียน
- เขียนแผนผังเครือญาติ
- บอกขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
ความหมายของคําศัพทสมาชิกในครอบครัว

Does he have any sisters?

แผนการจัดการเรียนรูที่ 9
เรื่อง I Am an Only Child
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
7. ครูใหนักเรียนดูภาพ Family Tree หรือภาพครอบครัวอืน่ ๆๆ อีอีกครั้ง
ใหนักเรียนระบุวาบุคคลในภาพเปนใคร เชน father, mother, son,
daughter จากนั้นใหนักเรียนทําใบงานที่ 9.1
8. ครูนําเสนอโครงสรางประโยคคําถามที่ถามเกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัว ดังนี้
Does he have any brothers? Yes, he has.
Does he have any sisters? No, he hasn’t.
How many sisters does he have?
He has one sister.
9. ครูใหนักเรียนอานประโยค และสอนการออกเสียงทายประโยค
Yes-No question. (จะขึ้นเสียงสูงทายประโยคโดยครูอาจใชสัญญาณ
มือชวยนักเรียนในการออกเสียงทายประโยคหรือลากเสนเหนือ
ประโยค)
Does he have any brothers?
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หน4วยการเรียนรู.ที่ 2 Happy Family
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 9
เรื่อง I Am an Only Child
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
จากนั้นครูสุ0มถามนักเรียน 1-2 คน พร8อมทั้งเขียนประโยคคำถามที่ครู
ถามถามและคำตอบของนั
กเรีกเรียนบนกระดาน
ครู
และคำ�ตอบของนั
ยนบนกระดาน
Do you have any brothers/sisters?
ถ8านักเรียนมีพี่น8องให8ถามต0อด8วยประโยคถามจำนวน
How many brothers/ sisters do you have?
หากนักเรียนไม0มีพี่น8องให8พูด I am an only child.
6. ครูให8นักเรียนสรุปรูปประโยคคำถาม คำตอบ โดยยกตัวอย0าง
ประโยค Do you have any brothers
brother or sisters?
sister? และ Does he
have any brothers
brother or sisters?
sister? ให8นักเรียนบอกความแตกต0างของ
ประโยคโดยสังเกตจากคำที่ขีดเส8นใต8 เช0น you เปeนประธานพหูพจนg
(plural subject) ใช8คู0กับ Do ส0วน he/she เปeนประธานเอกพจนg
(singular subject) ใช8ใช้คคู0กู่กับับ Does
Does
7. จากนั้นครูและนักเรียนช0วยกันอภิปราย ครูเขียนสรุปโครงสร8าง
ประโยคให8นักเรียนบันทึกตามตัวอย0างบนกระดาน ถ8านักเรียนสามารถ
ทำได8 ให8นักเรียนยกตัวอย0างประโยคคำถาม do/does ตามโครงสร8าง
ให8ถูกต8อง หรืออาจให8นักเรียนช0วยกันบอกตัวอย0างประโยคพร8อม ๆ
กันทั้งชั้นเรียน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป[ที่ 1
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หน4วยการเรียนรู.ที่ 2 Happy Family
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ

Yes,………….does.
No,………….doesn’t.

+ have any brothers/sisters?

ขั้นฝuก (Practice)
8. ครูนำเสนอประโยคคำถามบนกระดานให8นักเรียนฝuกอ0าน 2-3 ครั้ง
ครูทบทวนความหมายและหน8าที่ของประโยค
- Do you have any brothers/sisters?
Yes, I have. / No, I don’t have.

+ have?
does
…………….. have…………..brother(s)/sister(s).
…………….. has …………… brother(s)/sister(s).

How many brothers/sisters do

Does+ singular subjects
Yes, ……………do.
No,………………don’t.

Do + plural subjects

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 9
เรื่อง I Am an Only Child
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป[ที่ 1
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หน4วยการเรียนรู.ที่ 2 Happy Family
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 9
เรื่อง I Am an Only Child
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
- How many brothers/sisters do you have?
I have _______.
9. ครูแจกใบงานที่ 9.2 Find someone who…… ครูสาธิตกิจกรรม
การเล0น Find someone who โดยถามคำถามตามตัวอย0าง ให8
ให้
คนตอบ ครูเขียนข8อมูลโดยจำลองตารางลงในกระดาน
นักนเรีกั เรียยนน11คนตอบ
จากนั้นอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยให8นักเรียนเดินไปรอบ ๆ
ห8องเรียน และถามเพื่อนในชั้นเรียน โดยใช8คำถามตามตัวอย0างบน
กระดาน นักเรียนที่ถูกถาม จะต8องให8ข8อมูล แล8วจึงเขียนชื่อนักเรียนที่
ทีถูกถ่ กูถาม
ถามพร8พร้ออมทั
มทั้งง้ รายละเอี
นายละเอียยดของข8
ดของข้ออมูมูลลลงในตาราง
ลงในตาราง
10. ครูกำหนดเวลาให8นักเรียนทำกิจกรรม 3-5 นาที พิจารณาตาม
ความเหมาะสม เมื่อนักเรียนถามครบแล8วครูสุ0มให8นักเรียนรายงาน
ข8อมูล ครูถามเปeนรายข8อ เช0น Who is an only child? นักเรียนที่มี
ข8อมูลคำตอบที่ตรงกับคำถามของครู จะต8องยกมือแสดงตนเพื่อ
รายงานข8อมูลที่ได8รับ เช0น Tony is an only child. ครูตรวจสอบ
ความถูกต8อง โดยถาม Tony ซ้ำอีกครั้งว0า How many
brothers/sisters do you have? หรือ Are you an only child?
เปeนต8น
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป[ที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขัน้ นํนำ�ไปใช้
(Production)
าไปใช (Production)
10. ครูใหทําแบบฝกหัดในใบงานที่ 9.3 เขียนแผนผังลําดับเครือญาติ
(Family Tree) ของนักเรียนและเขียนบรรยายแผนผังลําดับเครือญาติ
เปนการบาน
11. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําใบงานที่ 9.4 เปนการบาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 9
เรื่อง I Am an Only Child
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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106
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
บอกความหมายของ
คําศัพทสมาชิกในครอบครัว
ไดอยางถูกตอง
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการเขียน
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

- ตรวจความถูกตองของ ใบงาน
การทําแบบฝกหัดในใบ
งาน
- ตรวจความถูกตองงาน แบบประเมินการ
เขียน
เขียน
สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ
รอยละ 70 ผาน
เกณฑ
ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ 2
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………...............
(……………………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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อางอิง
Family tree : https://year5englishabc.weebly.com/unit-1.html
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ใบงานที่ 9.1 เรื่อง I am an only child. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Name ……………………………………………………………….. No. ……………… Class ………………

Directions:
Look atsJohn’s
complete the
below.below.
A: Look atA :John’
familyfamily
treetree
andandcomplete
thesentences
sentences

1. Susan and Steve are John’s _________________________________.
2. Rachel is Jack’s _________________________________.
3. Steve is Stella’s _________________________________.
4. Rachel is John’s _________________________________.
5. Clark is Stella‘s _________________________________.
6. Chloe is John’s _________________________________.
7. John is Stella’s _________________________________.
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Directions:
B : Fill
in thewith
blankshave,
with have,
Does,don’t,
don’t, doesn’t.
doesn’t.
B:
Fill in the
blanks
has, has,
Do, Do,
Does,

109

Jennifer: Do you …………… any brothers and sisters?
sknalb eht Elena:
nB:i lliFill
F :BinNo,theI ………
blanks
withfrom
have,
has,family.
Do, Does,
doesn’t.
I come
a small
I’m an don’t,
only child.
How about
……… uoy oD Jennifer:
:refinneJyou?
Do you …………… any brothers and sisters?
c I ……… I ,oN Elena:
:anelE
I ………
from aI small
I’m an
HowMy
about
Jennifer: I No,
come
fromI acome
big family.
………. family.
two sisters
andonly
fourchild.
brothers.
father
you??uoy
threefrom
brothers,
and myI ……….
mother
three
and twoMy father
morf emoc I Jennifer:
:refinneJ……..
I come
a big family.
two………
sisters
andbrothers
four brothers.
sisters.
rb eerht ..……
…….. three brothers, and my mother ……… three brothers and two
Elena:
.sretsisWow! …………. you have many cousins?
sisters.
.………… !woWJennifer:
:anelEOh,
Elena:
Wow!
………….
yeah.
Lots.you have many cousins?
oL .haey ,hO****************************************************************************************
:refinneJ Oh, yeah. Lots.
Jennifer:

****************Directions:
*****************************************************************************************
*********** C : Read the text and write the family tree.

C: Read the text and write the family tree.
na txet eht C:daRead
eR :C the text and write the family tree.

Hello! My name is Muna. I
!olleH
Hello! My name is Muna. I
am
eleven
evele ma
am elevenyears
yearsold.
old.And
AndI Iam
am
from
London.
I’m
going
to
oL morf
from London. I’m going to
introduce
ecudortni
introduce you
you toto my
my lovely
lovely
i tI .ylimaf
family.ItItisisquite
quitebig
bigand
andwe
weare
are
family.
ppah yrev
veryhappy.
happy.
very
si eman s’rehtom yMy
M mother’s name is Laura any my father’s
My mother’s name is Laura any my father’s
vah stnerap yM .isretPeter.
eP si My parents have three children: my
is
Peter.
have
three David
children:
rb ybab ym ,miT brother
rehtorb My
Tim,parents
my baby
brother
and my
me.
my boy.
babyHebrother
i eH .yob teews brother
aTim
si misiTaTim,
sweet
is threeDavid
yearsand
old.me.My
three years old.
My
a si divaD ,rehtoTim
rbaby
b yisbaabrother,
bsweet boy.
DavidHeis ais seven-month
baby.
.retsis a sah rehbaby
taf yMy
Mbrother,
father has
a sister.
Her name is Olivia.
David
is a seven-month
baby.And
bocaJ ,.snos owt she
saMy
h has
efather
hs twohas
sons.,
JacobHerand
Kevin.
My mother
a sister.
name
is Olivia.
And
n riehT .srehtorbshe
ohas
wthas
sahtwo
two
brothers.
Their
names
are
Richard
and
sons., Jacob and Kevin. My mother
ah drahciR elcnU William.
.mailliW Uncle Richard has one daughter. I have
has
Their names
and
na stnerapdnarg yalso
m two
osmy
labrothers.
grandparents
and a are
loveRichard
pet called
Uncle
one daughter. I have
d etirovaf ym si eWilliam.
hPirate,
,etariPhe
is myRichard
favoritehasdog.
andmya pet.
love pet called
dna ylimaf ym also
evoIl my
I grandparents
love
my family and
Pirate, he is my favorite dog.
I love my family and my pet.

Muna’s Family tree
Muna’s Family tree
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เฉลบใบงานที
่ 9.1 เรื่อง I am an only child. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
ย
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Name ……………………………………………………………….. No. ……………… Class ………………

A:
Look atA :John’
familyfamily
treetree
andandcomplete
thesentences
sentences
Directions:
Look atsJohn’s
complete the
below.below.

1. Susan and Steve are John’s parents.
2. Rachel is Jack’s wife.
3. Steve is Stella’s uncle.
4. Rachel is John’s aunt.
5. Clark is Stella‘s brother.
6. Chloe is John’s sister.
7. John is Stella’s cousin.
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B:
Fill in theB :blanks
withblanks
have,with
has,have,
Do , has,
DoesDo,, don’t
, doesn’t.
Directions:
Fill in the
Does, don’t,
doesn’t.
Do you have any brothers and sisters?
knalb eht nJennifer:
iB: llFill
iFill
F in
:Binthe
B:
theblanks
blankswith
withhave,
have,has,
has,Do,Do,
Does,
don’t,
doesn’t.
Does,
don’t,
doesn’t.

109
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Elena:
No, I don’t I come from a small family. I’m an only child. How about
…… uoy oD Jennifer:
:refinneJDo
Jennifer:
Doyou
you……………
……………anyanybrothers
brothers
sisters?
andand
sisters?
you?
I ……… I ,oN Elena:
:anelE No,I ………
Elena:
I ………I come
I comefrom
froma small
a small
family.
an only
child.
about
I’mI’m
anand
only
child.
HowHow
about
Jennifer: No,
I come from
a big family.
I havefamily.
two sisters
four
brothers.
My
you??uoy
you?
brothers,
and
my two
mother
has threefour
brothers
andMy
twofather
morf emoc I Jennifer:
:refinneJI father
Jennifer:
Icome
comehas
fromthree
family.I ……….
I ……….
sisters
brothers.
from
a abigbigfamily.
two sisters
andand
four brothers.
My father
sisters.
b eerht ..……
……..three
threebrothers,
brothers,andandmymymother
mother
………
three
brothers
……..
………
three
brothers
and and
two two
Elena:
.sretsis Wow! Do you have many cousins?
sisters.
sisters.
Oh,
Lots.
……… !woW Jennifer:
:anelEWow!
Elena:
Wow!yeah.
………….
youhave
havemany
many
cousins?
Elena:
………….
you
cousins?
L .haey ,hO Jennifer:
:refinneJOh,
Jennifer:
Oh,yeah.
yeah.Lots.
Lots.
*******************************************************************************************************
*****************************************************************************************
***********
****************************************************************************************
Directions:
: Read
the text
writetree.
the family tree.
C: Read the Ctext
and write
theand
family

a txet ehtC:C:daRead
eR :Cthe
Read
thetext
textand
andwrite
writethethefamily
familytree.
tree.

Hello!
isis Muna.
II I
Hello!
MyMyname
name
Muna.
!olleH
Hello!My
name
is Muna.
am
eleven
am
am
AndAnd
I am
vele ma
ameleven
elevenyears
yearsold.old.
I am
from
London.
I’m
going
to
from
oL morf
fromLondon.
London. I’mgoing
goingto to
introduce
you
to tomy
mymylovely
lovely
introduce
ecudortni
introduceyou
youto
lovely
family.
It
is
quite
big
and
we
are
tI .ylimaf
family.It isIt quite
is quite
family.
bigbig
andand
we we
are are
very happy.
pah yrev
veryhappy.
happy.
very
My mother’s name
is Laura any my father’s
si eman s’rehtom My
yMy
M mother’s
mother’sname
nameis Laura
is Laura
father’s
anyany
mymy
father’s
is Peter. My parents have three
children:
my
ah stnerap yM is.isrePeter.
tPeter.
eP si MyMyparents
parentshave
havethree
threechildren:
children:
my my
brother Tim, my baby brother David and me.
ybab ym ,miTTim
rehtisorab sweet
brother
Tim, my baby
Davidold.
andMyme.
isbrother
threeDavid
years
brother
Tim, myboy.
babyHebrother
and me.
eH .yob teews baby
aTim
si misbrother,
iTa sweet
boy.is He
is three yearsbaby.
old. My
David
aisseven-month
Tim
is
a
sweet
boy.
He
three
years
old.
My
a si divaD ,rehtorbaby
bMy
ybafather
b has David
brother,
is Her
a seven-month
baby.
a
sister.
name
is
Olivia.
And
brother, has
Davidsister.
is a seven-month
baby. And
.retsis a sah rehtbaby
af yMy
M
HerKevin.
nameMy
is Olivia.
she
hasfather
two sons.,aJacob
and
mother
a sister.
Her
name
is
Olivia.
bocaJ ,.snos owthas
saMy
htwo
efather
hs brothers.
she
has
twohassons.,
Jacob
and
Kevin.
My
mother
Their names are Richard And
and
she
has
two
sons.,
Jacob
and
Kevin.
My
mother
riehT .srehtorb William.
ohas
wt two
sahUncle
brothers.
Their
are Richard
Richard
has names
one daughter.
I haveand
h drahciR elcnUhas
.matwo
ilmy
liWbrothers.
William.
Uncle
Richard
has aonelove
I have
Their and
names
aredaughter.
Richard
and
also
grandparents
pet called
a stnerapdnarg William.
yPirate,
m osmy
laUncle
also
and
love petI have
called
he
isgrandparents
myRichard
favoritehas
dog.
one adaughter.
etirovaf ym si ealso
hPirate,
,Ielove
tmy
ariPhegrandparents
favorite
dog.apet.
myis my
family
andand
my
love pet called
dna ylimaf ym Pirate,
evoIl love
I he ismy
myfamily
favoriteand
dog.my pet.
I love my family and my pet.

Muna’s
Family
tree
Family
treetree
Muna’s
Family
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ใบงานที่ 9.2 เรื่อง I am an only child. หนOวยการเรียนรูTที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1

Directions: Ask your classmate about their family.

A: Do you have any brothers/sisters? B: Yes, I have.
A: How many brothers/sisters do you have? B: I’ve……
A: What/How old/……?

Classmate’s name

1…………………………………………………………………………
2………………………………………………..………………………
3………………………………………………..………………………
4………………………………………………..………………………
5………………………………………………….………………………
6………………………………………………….………………………

numbers Who…..?

Information
Why….?
Where….?
How……?
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ใบงานที่ 9.3 เรื่อง I am an only child. หนOวยการเรียนรูTที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1
Name ……………………………………………………………….. No. ……………… Class ………………

My family
tree

Directions. Create and draw your family tree charts. Then write the short family’s story below.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงานที่ 9.4 เรื่อง I am an only child. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Name ……………………………………………………………….. No. ……………… Class ………………

Word Puzzle
Directions. Look
Look and
and find the words inin the
Directions:
the puzzle
puzzlebelow.
below.
mother
brother

daughter
sister
grandmother uncle

aunt
son
grandfather

father

Example:
family
Example: family
G
O
X
D
A
U
G
H
T
E
R
G

B
R
D
K
B
E
R
A
Y
L
D
R

R
S
A
R
N
F
A
T
H
E
R
A

O
O
T
N
O
F
N
K
N
R
D
N

T
N
U
A
D
A
D
A
D
E
E
D

H
N
L
R
S
M
F
T
E
T
V
F

E
N
S
E
A
I
O
N
W
S
I
A

R
S
T
T
D
L
T
T
I
I
L
T

W
U
M
S
D
Y
H
R
H
S
M
H

M
O
T
H
E
R
E
M
F
E
D
E

W
Y
Z
S
U
N
C
L
E
Z
R
R
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เฉลยใบงานที่ 9.4 เรื่อง I am an only child. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Name ……………………………………………………………….. No. ……………… Class ………………

Word Puzzle
Directions. Look
Look and
and find the words inin the
Directions:
the puzzle
puzzlebelow.
below.
mother
brother

daughter
sister
grandmother uncle

aunt
son
grandfather

father

Example: family
family
Example:
G
O
X
D
A
U
G
H
T
E
R
G

B
R
D
K
B
E
R
A
Y
L
D
R

R
S
A
R
N
F
A
T
H
E
R
A

O
O
T
N
O
F
N
K
N
R
D
N

T
N
U
A
D
A
D
A
D
E
E
D

H
N
L
R
S
M
F
T
E
T
V
F

E
N
S
E
A
I
O
N
W
S
I
A

R
S
T
T
D
L
T
T
I
I
L
T

W
U
M
S
D
Y
H
R
H
S
M
H

M
O
T
H
E
R
E
M
F
E
D
E

W
Y
Z
S
U
N
C
L
E
Z
R
R
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สื่อประกอบการจัดการเรียนที่ 9 (ขั้นตอนการนําเขาสูบทเรียน)
แผนที่ 1

แผ่นที่ 2

หมายเหตุ ครูถายเอกสาร นําแผนที่ 1 และ 2 นํามาประกบกัน
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ขPอมูลเพิ่มเติมสำหรับครู
หนNวยการเรียนรูPที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาตNางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 1
เสียง th แบบเบาหรือแบบเสียงก3อง ให3เราเอาลิ้นออกมาระหว<างฟ>น และพ<นลมออกมา แต<เส3น
เสียงในลำคอไม<สั่น (voiceless) ออกเปPนเสียง ด ออกมา ลองพูด เดอะ ดูแต<ให3ปากเริ่มต3นเหมือน -ธ- และไม<ต3อง
ส<งเสียงลมเสียงสีกับฟ>นมากนัก the – เช<น then, they, this, that, those, mother, brother, together,
either, neither เปPนต3น
ที่มา: http://betterenglishforthai.net/book_pronunciation/chapter12/
ครูอาจศึกษาการออกเสียงจากแหลNงเรียนรูPตNอไปนี้
https://www.youtube.com/watch?v=5mFC1zFCrFc
การออกเสียงทPายประโยคคำถาม
มีการออกเสียง 2 แบบ ดังนี้
ถ3าเปPนประโยคคำถามที่ขึ้นต3นด3วย Is, Am, Are, Do, Does, Did, Have, Has
ก็คือประโยคคำถามที่ตอบด3วย Yes หรือ No ก็จะขึ้นเสียงสูงคล3ายเสียงตรีของไทย เช<น
Do you like Thailand? คุณชอบประเทศไทยไหม (ดูว ยูว ลายคฺ ทายแล3นดฺ)
Did you* go to the meeting? คุณได3ไปประชุมไหม (ดิดจิว โกว ทูว เดอะ มีดิ๊ง)
*Did กับ you เชื่อมกันเปPนเสียงอ<าน didjew ดิดจิว
แต<ประโยคคำถามที่เปPน Who, What, When, Where, Why, Which, How จะไม<ขึ้นเสียงสูง
https://www.ajarnadam.tv/apps/35#
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กิจกรรมการเรียนรู.
นำเข9าสูdบทเรี
(Warm up)
ขัขัน้ นำ�เสนอเนื
อ้ หายน(Presentation)
1. ครูทบทวนคำศัพท2เกี่ยวกับสัตว2โดยให9บอกคำศัพท2ที่ขึ้นต9นด9วย
พยัญชนะ ดังนี้ R, D, E, M, L, C, G นักเรียนสามารถตอบได9
มากกวdา 1 คำศัพท2ตdอ 1 พยัญชนะ เมื่อนักเรียนตอบให9ครูวงกลม
คำศัพท2ที่ตรงตามคำที่กำหนดให9 หรือถ9านักเรียนตอบได9ไมdครบ ครู
mouse,
เขียนคำศัพท2เพิ่มเติม เชdน rabbit , dog , elephant, hamster,
animal
หน้าที่ทางภาษา
lion, crocodile, goldfish
Q: Do you have a pet?
1. Asking and giving information about
2. ให9นักเรียนอdานคำศัพท2พร9อมกันทั้งชั้นเรียน 1 ครั้ง จากนั้นครู
A: Yes, I do.
animal.
เขียนคำวdา Pet และ Wild animal บนกระดาน ให9นักเรียนอdาน
No, I don’t.
คำศัพท2อีกรอบพร9อมทั้งระบุคำศัพท2ดังกลdาวตรงกับประเภทของ
จุโครงสร.
ดประสงค์
การเรียนรู้
างไวยากรณZ
สัตว2 Wild animal หรือ Pet 1. wild animal: lion, crocodile,
ด้านความรู้
Verb to do
elephant 2. pet: dog, gold fish, rabbit, hamster
Function: Asking and giving information
คำศัพทZanimal
/การออกเสียง
about
3. ครูให9นักเรียนรdวมกันอภิปรายเหตุผลวdา สัตว2เลี้ยงและสัตว2ปÇามี
คำศัพท2เกี่ยวกับwild
สัตว2animal,
: wild animal,
pet,dog,
rabbit, ความแตกตdางกันอยdางไรบ9าง นักเรียนสามารถอภิปรายเปÉน
Vocabulary:
pet, rabbit,
elephant,
hamster,
lion, crocodile,
goldfish,
dog, elephant,
mouse,
lion, crocodile,
ภาษาไทย โดยครูอาจเสริมการบอกคำศัพท2นั้น ๆเปÉนภาษาอังกฤษ
beige,
neighborhood, dog house, intelligent.
goldfish

ขอบเขตเนื้อหา
คำศัพท2 สำนวนโครงสร9างทางภาษาเกี่ยวกับ
สัตว2เลี้ยง
pet: dog, gold fish, rabbit, hamster
Q:
have a pet?
หน.Do
าที่ทyou
างภาษา
A:
Yes I doand giving information about
1. Asking

หน5วยการเรียนรู.ที่ 2 Happy Family
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 10
เรื่อง I Have a Pet.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนข9อมูลเกี่ยวกับสัตว2เลี้ยง

สื่อ/แหล5งเรียนรู.
1. ใบงาน 10.1-10.3
2. พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/
อังกฤษ-ไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 1

119

111

เขียนบรรยายลักษณะของสัตวเลี้ยง

วเลีก้ยษะและกระบวนการ
ง
ดสัตานทั
เขียกนบรรยายลั
กษณะของสัตวเลี้ยง
ดานทั
ษะและกระบวนการ

- สัตวเลี้ยง (pet)
จุดประสงคการเรียนรู
ดจุดานความรู
ประสงคก ารเรียนรู
คําศัพท  สํานวน โครงสรางทางภาษาเกี่ยวกับ
ดานความรู
สัตวคํเลีา้ยศังพท สํานวน โครงสรางทางภาษาเกี่ยวกับ

ยนบรรยายลั
กษณะของสัยตนรูวเอลีื่น้ยง
การบูการเขี
รณาการกั
บกลุมสาระการเรี
กลุ
มสาระการเรี
ยาศาสตร ยนรูอื่น
การบู
รณาการกัยบนรู
กลุวมิทสาระการเรี
ประเภทและความแตกต
างของสัตว
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
- สัตวปา (wild animal)
ประเภทและความแตกต
างของสัตว
-- สัสัตตววเปลีา้ยง(wild
(pet)animal)

doghouse,
intelligent
ทักษะทางภาษา
การเขียนบรรยายลักษณะของสัตวเลี้ยง
ทักษะทางภาษา

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุ
าษาตางประเทศ
หนมวสาระการเรี
ยการเรียนรูยทนรู
ี่ 2ภHappy
Family
คํกลุาศัมพสาระการเรี
ทอื่น ๆ : beige,
neighborhood,
ยนรูภาษาต
างประเทศ
doghouse,
คําศัพทอื่น ๆintelligent
: beige, neighborhood,

อาจอธิบายเพิ่มเติมวา What เปน Wh-question ที่คําตอบควรเปน

นิสัย habit, ความเปนอยู living style เปนตน)
ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
ขัPre
น้ ก่อนอ่
าน (pre
- reading)
reading
ขั้นนํา- เสนอเนื
้อหา (Presentation)
4. กอ- นเริ
่มการอาน ครูถามนักเรียนวาที่บานของตนมีสัตวเลี้ยง
Pre
reading
หรื
you าhave
pet?กเรีถยานวมีเาปทีน่บสัาตนของตนมี
วชนิดใด What
4. กออไมนเริDo่มการอ
น ครูถaามนั
สัตวเลี้ยisงit?
5.
ยนคํyou
าศัพทhave
ใหมบaนกระดาน:
หรืครู
อไมเขีDo
pet? ถามีbeige,
เปนสัตวneighborhood,
ชนิดใด What is it?
doghouse,
ครูอานนําใหbeige,
นักเรียneighborhood,
นอานตามทีละคํา
5.
ครูเขียนคําintelligent
ศัพทใหมบนกระดาน:
จากนั้นครูใหนintelligent
ักเรียนเดาความหมาย
doghouse,
ครูอานนําใหโดยการใบ
นักเรียนอคาํานตามทีละคํา
(beige)
of color, similarโดยการใบ
to whiteคําand cream
จากนั
้นครูให: นtype
ักเรียนเดาความหมาย
(neighborhood)
friendssimilar
who live
near your
house
(beige)
: type of :color,
to white
and cream
(doghouse) : a small
house
petnear your house
(neighborhood)
: friends
whoforlive
(intelligent) :: asmart
clever
(doghouse)
smalland
house
for pet
6. ครู
แจงนักเรียนก
อนเริ่มอand
านวclever
า จะตองตอบคําถาม What is
(intelligent)
: smart
Mate?
านเนื
เนนคําวาาถาม
What
ในกรณี
6. ครูแจจากการอ
งนักเรียนก
อนเริ้อเรื่มอ่อางทันว้งหมด
า จะตครูองตอบคํ
What
is นี้
อาจอธิ
ายเพิ่มเติามนเนื
วา What
น Wh-question
่คําตอบควรเป
Mate?บจากการอ
้อเรื่องทัเป้งหมด
ครูเนนคําวา ทีWhat
ในกรณีนนี้

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
a Pet.
เรื่อง I Have
แผนการจั
ดการเรี
ยนรูที่ 10
า ภาษาอั
งกฤษ
a Pet.
เรืรายวิ
่อง IชHave
T: How different
pet and wild animal?
รายวิชาbetween
ภาษาอังกฤษ
(เชน รูT:ปรHow
างลักdifferent
ษณะ personality
ลักษณะ
betweenand
petcharacteristic,
and wild animal?
นิสนัย habit,
อยู living style
นตน)
(เช
รูปรางลัความเป
กษณะ นpersonality
and เปcharacteristic,
ลักษณะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

เวลา 1 ชั่วโมง
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
1 ชัก่วษาป
โมง ที่ 1

120

120

112

ดานคุณลักษณะ
1. ณมีวลัินกัยษณะ
ดานคุ
2.
1. ใฝ
มีวเินรียั นรู
3.
2. มุใฝงเมัรี่นยในการทํ
นรู างาน
3. มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุ
าษาตางประเทศ
หนมวสาระการเรี
ยการเรียนรูยทนรู
ี่ 2ภHappy
Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
a Pet.
เรื่อง I Have
แผนการจั
ดการเรี
ยนรูที่ 10
า ภาษาอั
งกฤษ
a Pet.
เรืรายวิ
่อง IชHave
คํานาม เชน คน สัรายวิ
ตว หรืชาอสิภาษาอั
่งของ สงวกฤษ
นคําวา mate ใหเชื่อมโยง
ความหมายจากคํ
ๆ ทีอสิ่น่งักของ
เรียนรู
ักเชาวนาclassmate,
คํานาม เชน คน สัาตอืว่น หรื
สวจนคํ
mate ใหเชื่อมโยง
roommate, soulmate
ความหมายจากคํ
าอื่น ๆ ที่นักเรียนรูจักเชน classmate,
roommate, soulmate
ขั้นฝก (Practice)
While
างอ่reading
าน (while - reading)
ขัน้ ระหว่
ฝก (Practice)
7. ครู
จับเวลา
3-5 นาที ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่อง My Mate และ
While
reading
is mate?
a ้อdog)
้นครูถาม
ตอบคํ
7. ครูจาับถาม
เวลาWhat
3-5 นาที
ใหนัก(Mate
เรียนอาisนเนื
เรื่องจากนั
My Mate
และ
เพิ่มเติามถาม
ถึงลักWhat
ษณะของ
Mate (Mate
เชน age,
ตอบคํ
is mate?
is asize,
dog)height,
จากนั้นครูถาม
characteristic
and personality
เพิ่มเติมถึงลักษณะของ
Mate เชน age, size, height,
8.characteristic
ใหนักเรียนอานอี
้ง จากนั้นใหขีดเสนใตประโยคที่บอกขอมูล
andกครั
personality
เช
years
old.),
bigอมูล
8. นใหage
นักเรี(He’s
ยนอาtwo
นอีกครั
้ง จากนั
้นใหsize
ขีดเส(Labradors
นใตประโยคทีare
่บอกข
dogs.),
andold.),
personality
(Labradors
เช
น agecharacteristic
(He’s two years
size (Labradors
areare
bigvery
intelligent,
friendly, happy)
dogs.),
characteristic
and personality (Labradors are very
9. ครูสุมถามให
นักเรียนอhappy)
านประโยคที่ตนเลือกขีดเสนใต และ
intelligent,
friendly,
สอบถามเพิ
่มเติมนวักาเรีนัยกนอ
เรียานคนใดมี
คําตอบที
ตกต
ไม
9. ครูสุมถามให
นประโยคที
่ตนเลือ่แกขี
ดเสางหรื
นใตอและ
พยายามเปด่มโอกาสให
ยนไดตอบมากที
วาคํางหรื
ตอบที
สอบถามเพิ
เติมวานักนเรีักยเรีนคนใดมี
คําตอบที่ส่แุดตกต
อไม่ตนเลือก
พยายามเปดโอกาสใหนักเรียนไดตอบมากที่สุดวาคําตอบที่ตนเลือก
เวลา 1 ชั่วโมง
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
1 ชัก่วษาป
โมง ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขัน้ หลังการอ่
การอาานน (Post - reading)
Post - reading
11. ครูใหนักเรียนอานตารางในใบงานที่ 10.1 ตอนที่ 3 โดยครูเนน
ใหสังเกตคอลัมนที่ 1 และ 2 วามีความสัมพันธกันอยางไร สวนใน
คอลัมนที่เวนวางไวใหนักเรียนตอบโดยใชขอมูลจากบทอาน My
Mate เชน
Pet’s name – Mate บอกชื่อสัตวเลี้ยง
Type of pet – dog บอกประเภทของสัตวเลี้ยง
Breed – Labrador พันธุของสัตว
Size – big, big head, big feet ขนาด
Characteristics – intelligent, friendly ลักษณะ
Colour – brown, beige, black สีของสัตวเลี้ยง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
เรื่อง I Have a Pet.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
สัมพันธกับคําที่ครูกําหนดอยางไร ในขณะเดียวกันนักเรียนปลายทาง
ก็ตองอภิปรายคําตอบของตนกับครูและเพื่อนรวมชั้นเรียนดวย
10. ครูใหนักเรียนตอบคําถามจากการอภิปรายในใบงานที่ 10.1
Read the passage again and answer true or false.
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
เรื่อง I Have a Pet.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
12. จากนั้นครูถามนักเรียนวา Do you have apets?
pet?Please
Pleasetelltell
me about your pet or the pet you love. ครูสุมใหนักเรียน
3-4 คนตอบโดยวาจา ในขั้นตอนนี้นักเรียนปลายทางจะตอง
อภิปรายรวมกันกับครูและเพื่อนรวมชั้นเรียน
13. ครูใหนักเรียนเติมขอมูลสัตวเลี้ยงของตนเองลงในตารางกอน ครู
ตรวจสอบความถูกตองโดยภาพรวม จากนั้นมอบหมายเปนการบาน
ใหนักเรียนนําขอมูลนั้นมาเขียน โดยใชตัวอยางจากประโยคในบท
อาน My mate ในใบงาน 10.1 ตอนที่ 4

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
เขียนขอมูลสัตวเลี้ยง

ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะเขียน
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

- ตรวจความถูกตอง ใบงาน
ของการทําแบบฝกหัด
ในใบงาน

ถูกตองรอยละ 70
ผานเกณฑ

ตรวจชิ้นงานเขียน

แบบประเมินทักษะ
การเขียน

ถูกตองรอยละ 70 ขึ้น
ไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………...............
(……………………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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ใบงาน เรื่องใบงาน
My Mate.
เรื่อง ใบงาน
My
หนวMate.
ยการเรี
เรื่องหน
ยMy
นรูวยการเรี
ทMate.
ี่ 2 เรื่อยหน
งนรูHappy
วทยการเรี
ี่ 2 เรื่อFamily
งยนรู
Happy
ที่ 2 เรืFamily
่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอั
รายวิงชกฤษ
า ภาษาอั
รหั
รายวิ
สงอ21101
กฤษ
ชา ภาษาอั
รหัสภาคเรี
อ21101
งกฤษ
ยนทีรหั่ ภาคเรี
1สชัอ21101
้นมัยธนที
ยมศึ
่ 1ภาคเรี
กชัษาป
้นมัธทยยมศึ
นที
ี่ 1 ่ ก1ษาป
ชั้นมัทธี่ ยมศึ
1 กษาปที่ 1

My Mate
My Mate
My Mate

My dog’s
Myname
dog’sMy
isname
Mate.
dog’sisname
He’s
Mate.my
isHe’s
Mate.
bestmy
friend.
He’s
bestmy
friend.
Mate
bestisMate
friend.
a
is Mate
a
is a
Labrador,
Labrador,
and he’s
Labrador,
and
twohe’s
years
and
twoold.
he’s
years
Labradors
two
old.
years
Labradors
old.
are big
Labradors
are
dogs,
bigand
dogs,
are big
and
dogs, and
they arethey
brown,
arethey
brown,
beige,
areor
beige,
brown,
black.
orbeige,
They
black.have
orThey
black.
large
have
They
head
large
have
and
head
large
large
and
head
large
and large
feet. Labradors
feet. Labradors
feet.
are very
Labradors
are
intelligent
veryare
intelligent
very
animals.
intelligent
animals.
They are
animals.
They
friendly
areThey
friendly
are friendly
dogs, and
dogs,
they’re
and
dogs,
they’re
very
and
happy.
very
they’re
happy.
very happy.
Mate isMate
part of
is part
our
Mate
family,
ofisour
part
family,
and
of our
he and
has
family,
lots
he has
and
of friends
lots
he has
of friends
inlots
theof in
friends
the in the
neighborhood.
neighborhood.
Mate’s
neighborhood.
Mate’s
doghouse
doghouse
Mate’s
is in the
doghouse
isyard,
in theand
isyard,
incats
the
and
are
yard,
cats
not
and
are cats
not are not
welcome
welcome
there. welcome
there. there.

1. Read1.the
Read
passage
1.
the
Read
passage
quickly
the passage
quickly
and find
quickly
and
the
find
answer.
and
thefind
answer.
the answer.
“What “What
is Mate?”
is“What
Mate?”
is Mate?”

true
true
false.
or false.
true or false.
2. Read2.the
Read
passage
2.
the
Read
passage
again
the passage
and
again
answer
and
again
answer
andoranswer
a. _____
a.Mate
_____is
a.Mate
two
_____
years
isMate
twoold.
years
is twoold.
years old.
b. _____
b.Labradors
_____b.Labradors
_____
aren’t
Labradors
big
aren’t
dogs.
big
aren’t
dogs.
big dogs.
c. _____c.Their
_____c.
_____
head
Their
and
head
Their
feet
and
are
head
feet
large.
and
arefeet
large.
are large.
many
has
Mate
friends.
many
hasfriends.
many friends.
d. _____
d.Mate
_____has
d.Mate
_____
e. _____e.Mate
_____is
e.Mate
_____
friendly
isMate
friendly
withiscats.
friendly
with cats.
with cats.
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3. Read and find the information.
Write down the information
about your pet

Pet’s name
Type of pet
Breed (พันธุ)
Size
Characteristics
Colour

Information

Mate
Dog

Your pet

big, big head, big feet

4. Write about your pet.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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เฉลยใบงาน เรื่อง My Mate. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
ภาษาอั
สยMy
อ21101
1งยชันรู
้นมัทธี่ 2ยมศึ
ที่ 1 Family
ใบงาน เรื่อรายวิ
งใบงาน
MyชาMate.
เรื่อง ใบงาน
My
หนงกฤษ
วMate.
ยการเรี
เรืรหั
่องหน
นรู
วยการเรี
ทMate.
ี่ 2 เรื่อภาคเรี
ยหน
งนรูHappy
วทยการเรี
ี่ ย2นที
เรื่่อFamily
Happy
เรืFamily
่อกงษาป
Happy
รายวิชา ภาษาอั
รายวิงชกฤษ
า ภาษาอั
รหั
รายวิ
สงอ21101
กฤษ
ชา ภาษาอั
รหัสภาคเรี
อ21101
งกฤษ
ยนทีรหั่ ภาคเรี
1สชัอ21101
้นมัยธนที
ยมศึ
่ 1ภาคเรี
กชัษาป
้นมัธทยยมศึ
นที
ี่ 1 ่ ก1ษาป
ชั้นมัทธี่ ยมศึ
1 กษาปที่ 1

My Mate
name
Mate.
He’s
best friend.
MyisMate
My Mate
Mymy
Mate
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My dog’s
Mate is a
and
he’s
two
yearsmy
Labradors
are
big
dogs,
MyLabrador,
dog’s
Myname
dog’s
My
isname
Mate.
dog’s
isname
He’s
Mate.
isold.
He’s
Mate.
best
my
friend.
He’s
bestmy
friend.
Mate
best
isMate
friend.
a
isand
Mate
a
is a
they
are
brown,
beige,
or
black.
They
have
large
head
and
large
Labrador,
Labrador,
and he’s
Labrador,
and
twohe’s
years
and
twoold.
he’s
years
Labradors
two
old.
years
Labradors
old.
are big
Labradors
are
dogs,
bigand
dogs,
are big
and
dogs, and
feet.
Labradors
are
very
intelligent
animals.
They
are
friendly
they arethey
brown,
arethey
brown,
beige,
areor
beige,
brown,
black.
orbeige,
They
black.have
orThey
black.
large
have
They
head
large
have
and
head
large
large
and
head
large
and large
dogs,
and
they’re
very
happy.
feet. Labradors
feet. Labradors
feet.
are very
Labradors
are
intelligent
veryare
intelligent
very
animals.
intelligent
animals.
They are
animals.
They
friendly
areThey
friendly
are friendly
Mate
is and
part
of our
family,
and he has lots of friends in the
dogs, and
dogs,
they’re
and
dogs,
they’re
very
happy.
very
they’re
happy.
very happy.
neighborhood.
Mate’s
doghouse
is inlots
and
cats
not in the
Mate
isMate
part of
is part
our
Mate
family,
ofisour
part
family,
and
of our
he and
has
family,
hethe
has
and
ofyard,
friends
lots
he has
of
friends
inlots
theofare
in
friends
the
welcome
there.Mate’s
neighborhood.
neighborhood.
Mate’s
neighborhood.
doghouse
doghouse
Mate’s
is in the
doghouse
isyard,
in theand
isyard,
incats
the
and
are
yard,
cats
not
and
are cats
not are not
welcome
welcome
there. welcome
there. there.

1. Read the passage quickly and find the answer.
“What
isquickly
Mate?”
a dog.
1. Read1.the
Read
passage
1.
the
Read
passage
the passage
quickly
andIt’s
find
quickly
and
the
find
answer.
and
thefind
answer.
the answer.
“What “What
is Mate?”
is“What
Mate?”
is Mate?”

true
orfalse.
false.or false.
2.the
Read
the
passage
again
and
answer
true
true
false.
or
true
2. Read2.
Read
passage
2.
the
Read
passage
again
the passage
and
again
answer
and
again
answer
andoranswer
a.Mate
_T_ Mate
isyears
old.
a. _____
a.
_____
is
a.Mate
two
_____
istwo
Mate
twoyears
old.
years
is two
old.
years old.
b.
_
F
_
Labradors
aren’t
big
dogs.
b. _____
b.Labradors
_____b.Labradors
_____
aren’t
Labradors
big
aren’t
dogs.
big
aren’t
dogs.
big dogs.
T
_
Their
head
and
feet
are
large.
c.
_
c. _____c.Their
_____c.
_____
head
Their
and
head
Their
feet
and
are
head
feet
large.
and
arefeet
large.
are large.
d.Mate
_T_ Mate
has
many
friends.
has
many
has
Mate
friends.
many
has
friends.
many friends.
d. _____
d.
_____
d.Mate
_____
_F_ Mate
isisfriendly
with
e. _____e.e.Mate
_____
e.Mate
_____
is
friendly
Mate
friendly
withiscats.
friendly
withcats.
cats.
with cats.
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3. Read and find the information.
Write down the information
about your pet

Information

Your pet

Pet’s name

Mate

Type of pet

Dog

Breed (พันธุ)

Labrador

Size
Characteristics
Colour

big, big head, big feet

intelligent, friendly
brown, beige, or
black

4. Write about your pet.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

121

แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
เรื่อง My Father Is An Engineer
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนําเขาสูบทเรียน ( Warm up)
คําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษาในการถาม
1.ครูเขียน t_a_he_ บนกระดาน ใหนักเรียนบอกตัวอักษรที่
ตอบเกี่ยวกับอาชีพ
หายไป คือ teacher ครูชี้ที่ตนเองแลวพูดวา I am a teacher.
หนาที่ทางภาษา
Asking and giving information about animal ถามนักเรียนวา นักเรียนรูจักอาชีพใดเปนภาษาอังกฤษบาง
T : What occupation do you know?
Q: What is he/she?
(teacher, doctor, soldier, nurse, dentist,
A: She is a ______.
policeman, postman, shop assistant, singer, dancer,
He is a _______.
etc.)
โครงสราง/ไวยากรณ
2. จากนั้นใหนักเรียนทบทวนการเขียนสะกดคําศัพทเกี่ยวกับ
1. ประโยคคําถาม Wh-question
อาชีพ โดยแบงกลุมนักเรียนตามแถวที่นั่งและใหนักเรียนในแถว
What + v.to be + pronoun?
ผลัดกันออกมาเขียนคําศัพทเกี่ยวกับอาชีพใหไดมากที่สุดภายใน
คําศัพท/การออกเสียง
เวลา 1 นาที
คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพ nurse, engineer, doctor,
2. ครูตรวจใหคะแนนแตละแถวโดยเปรียบเทียบวาแถวใดมี
chef และคําศัพทอาชีพอื่น ๆ ตามระดับชั้น
คําศัพทซ้ําจะไดคําละ 1 คะแนน แตแถวใดมีคําศัพทที่ไมซ้ําจะ
ทักษะทางภาษา
ไดคําละ 2 คะแนน แถวที่มีคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ (ครูตรวจ
การพูดสนทนาขอและใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ
ความถูกตองของตัวสะกดดวย / ในกรณีที่นักเรียนมีจํานวนมาก
การพูดนําเสนอขอมูลจากการอานแผนผัง ตาราง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- แผนผังแสดงความถี่ของอาชีพบุคคลใน
ครอบครัว

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ภาพอาชีพ
2. Puzzle Picture
3. ใบงานที่ 11.1 Find someone who
4. พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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122

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
การออกเสียงคําศัพท บอกความหมายและเรียนรู
ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพใหมในศตวรรษที่ 21
ดานทักษะและกระบวนการ
ถามตอบขอมูลเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลใกลตัว
ดานคุณลักษณะ
11.มีมีวินวินัยัย
1.
2. ใฝเรียนรู/รักการเรียนรูภาษาอังกฤษและฝกฝน
อยางจริงจังและเพียงพอ
3. มุงมั่นในการทํางาน/ขันติธรรม

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
คณิตศาสตร:การทําแผนภูมิ
การงานอาชีพ:ทักษะอาชีพที่จําเปนในศตวรรษที่21

ขัน้ นำ�เสนอเนื
อ้ หา (Presentation)
นําเสนอ(Presentation)
4. ครูเลือกภาพอาชีพที่นักเรียนรูจัก (เชน nurse, engineer)
เพื่อนําเสนอโครงสรางประโยคและเขียนประโยคคําถามคําตอบ
บนกระดาน
T: (Look at the picture.) what is she/he?
Ss:What
She’sisashe/he?
nurse. /She’s an engineer.
Ss: She’s a nurse. /She’s an engineer.
5. ครูใหนักเรียนอานออกเสียงประโยคพรอมกันทั้งชั้นเรียน โดย
แบงนักเรียนออกเปน 2 ฝง ใหฝงซายอานประโยคคําถาม ใหฝง
ฝัขวาอ
ง่ ขวาอ่านประโยคคํ
านประโยคคำา�ตอบ
ตอบ จากนั้นสลับกันอานอีก 1 ครั้ง
6. ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปโครงสรางประโยคคําถามและ
คําตอบ
What + v.to be + pronoun?

แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
เรื่อง My Father Is An Engineer
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ครูอาจใหนักเรียนเขียนในกระดาษและสงตอกัน แทนการเขียน
บนกระดาน)
3. ครูใหนักเรียนอานออกเสียงคําศัพทพรอมกันทั้งชั้นเรียน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
เรื่อง My Father Is An Engineer
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
7. ครูเตรียมภาพอาชีพที่นักเรียนคุนเคยเพิ่มเติม เชน doctor,
nurse, soldier, teacher, dentist ครูแสดงบัตรภาพ/ภาพบน
สไลดใหนักเรียนดู จากนั้นใหนักเรียนถามตอบตามโครงสราง
ประโยคอีกครั้ง
8. จากนั้น ครูใหนักเรียนดูภาพที่เกี่ยวกับสังคมในศตวรรษที่ 21
ครูถามนักเรียนวา นอกจากอาชีพดังกลาวที่นักเรียนรูจักนั้น
นักเรียนคาดวาในอนาคตจะมีอาชีพใดบางที่อาจจะเกิดขึ้นใหม
หรืออาชีพใดที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน ใหนักเรียนอภิปราย
สั้นๆ 3-5 นาทีเปนภาษาไทยหรือเปนภาษาอังกฤษ
- What occupation will be replaced by AI
technology?อาชี
อาชีพพใดบ
ใดบ้าางทีงที่อ่อาจถู
าจถูกกแทนที
แทนที่ด่ดว้วยเทคโนโลยี
ยเทคโนโลยี//
หุนยนต และเหตุใดนักเรียนจึงคิดเชนนั้น Why do you think
that?
9. ครูเขียนคําศัพทสําคัญเพื่อขยายความคําถามใหนักเรียน
ชัดเจนขึ้น เชน AI : Artificial Intelligence (เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ) หรืออาจใหนักเรียนยกตัวอยางเทคโนโลยี
ดังกลาว
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(Practice)
ขัน้ ฝึฝกก (Practice)
6. ครูเตรียมภาพปริศนา (Puzzle Picture) โดยปดภาพ
บางสวนไวดวยกระดาษสี หรืออาจทําเปนภาพปริศนาใน
Microsoft PowerPoint ใหนักเรียนเลือกเปดภาพ 1-2 สวน ให
นักนเรีกั เรียนเดาว
พใดพจากนั
้นครูน้ ถครูามให
นักนเรีกั ยเรีนตอบ
ให้
ยนเดาว่าาเปเป็นนภาพอาชี
ภาพจากอาชี
ใด จากนั
ถามให้
ยนตอบ
ตามตัวอยาง เชน
T: What is she/he? / What are they?
Ss: She’s a nurse./He’s an engineer. /They’re
doctors. หรืออาชีพอื่นๆๆตามที
ตามที่ป่ปรากฏในภาพ
รากฏในภาพ
7. จากนั้น ครูแบงนักเรียนเปน 2 กลุม สุมนักเรียน 1 คนให
เลือก เปดภาพปริศนา จากนั้นใหนักเรียนฝงซายเปนผูถามและ
นักเรียนฝง ขวาเปนผูตอบคําถามจากภาพปริศนา
8. เมื่อนักเรียนฝกฝนจนคลองแลว ครูสุมถามนักเรียน 3 คน
เกี่ยวกับอาชีพบิดา มารดาของนักเรียน เชน
T: What is your father? / What does your father do?
Ss: He’s a policeman.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
เรื่อง My Father Is An Engineer
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
เรื่อง My Father Is An Engineer
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
9. ครูแจกใบงานที่ 11.1 Find someone who…
(Occupation)ทบทวนขั
ทบทวนขัน้ ตอนโดยให้
้นตอนโดยให
ยนบอกวิ
(Occupation)
นกั นเรีักยเรีนบอกวิ
ธกี ารธีการทํา
าจใชคค�ำ ําถาม
ถาม
ทำกิ�จกิกรรม
จกรรมFind
Findsomeone
someonewho…
who... หรื
หรือครูอาจใช้
ตรวจสอบความเขาในในขั
าใจในขัน้ ตอนการทำ
้นตอนการทํ
จกรรม
(ICQ)
ตรวจสอบความเข้
�กิาจกิกรรม
(ICQ)
ดังนีดั้ งนี้
- Which question do you use?
- Who will you ask?
- What will you write after you get the answer from
your friend?
Etc.
10. ครูกําหนดเวลาใหนักเรียนทํากิจกรรมประมาณ 5 นาที
11. ขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม ครูตองตรวจสอบการทํากิจกรรม
โดยสังเกตขณะสื่อสารและตรวจสอบการเขียนของนักเรียน เมื่อ
นักเรียนทํากิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด ครูใหสัญญาณหมด
เวลา จากนั้นครูสุมใหนักเรียนรายงานขอมูล เชน Ann’s father
is a teacher.
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

134

126

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
เรื่อง My Father Is An Engineer
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ขัน้ นำ�ไปใช้
นําไปใช (Production)
10. ครูใหนักเรียนแบงกลุม 3-5 คน มอบหมายการบานให
นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม Find someone
who... มารวบรวม จากนั้นใหจัดทําเปนขอมูลความถี่ แลวจึงนํา
ขอมูลไปจัดทําเปนแผนภูมิรูปภาพหรือแผนภูมิแทงแสดงความถี่
อาชีพของผูปกครองในชั้นเรียน เชน ในหองเรียนมีผูปกครอง
เปนครู teacher 2 คน, เปนตํารวจ policeman 1 คน, เปน
พอคาแมคา shopkeeper 3 คน
11. สุมตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอ หรืออาจนําเสนอเปน
นิทรรศการภายในหองเรียน โดยครูจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนอก
เวลาออกอากาศ ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
คําศัพทและโครงสราง
ภาษาในการบอกอาชีพ
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพูด
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

- ตรวจความถูกตองของ ใบงานที่ 2
การทําแบบฝกหัดในใบ
งานที่ 2
- พูดสนทนา
แบบประเมินการพูด

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ
รอยละ 70 ผาน
เกณฑ
ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ 2
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………...............
(……………………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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ใบงานที่ 11.1 เรื่อง My father is an engineer. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

What is your
father?

Occupation

Directions : Ark you classmade about their parents’ occupation and then fill in the table.

occupations
father
Classmates’ names
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A: What is your father?
A: What is your mother?

B: He’s a/an__________.
B: She’s a/an _________.

mother
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สื่อประกอบการจัดการเรียนรู

Nurse

131

140

Engineer

132

141

Puzzle Picture

133

142

อางอิง
http://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/findsomeone-family.pdf
http://www.clipartpanda.com/clipart_images/occupations-clip-art-65850557
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiakfq9
nKbgAhVJs48KHWA4AgoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdesign.iconfactory.com%2Ftwit
ter-occupation-expansion%2F&psig=AOvVaw2yK6iEWWkB8hwl8NraVkj&ust=1549512078782027
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กิจกรรมการเรียนรู
ขัน้ นำ�เสนอเนื
นําเขาสูบทเรี
(Warm up)
อ้ หายน(Presentation)
1. ครูเลนเกมถามตอบกับนักเรียน โดยครูบอกคําศัพทสถานที่
ใหนักเรียนตอบเปนคําศัพทอาชีพที่ทํางานในสถานที่นั้น ๆ โดย
หนาที่ทางภาษา
เนนความรวดเร็วและความถูกตองในการตอบ เชน
1. Describing character
Hospital – doctor/nurse/dentist
- He is tall and thin.
Supermarket – shop assistant
- He has black, grey hair.
School – teacher
2. Asking and giving information about people
Factory/Industrial factory -– engineer/worker/labor
- Q: What is he?
engineer/worker/labor
Drugstore - pharmacist
A: He is a teacher.
Drugstore
– pharmacist
Coffee
shop
- barista/cashier
Q: What’s Susie’s dad name?
Coffee shop- cashier/cook/chef/waiter/waitress
– barista/cashier
Restaurant
A: He is Paul.
Restaurant
– cashier/cook/chef/waiter/waitress
Police
station
- cop/policeman/police officer
Q: How old is he?
Police station – cop/policeman/police officer
A: He is 46 years old.

ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพท สํานวนและโครงสรางทางภาษาเกี่ยวกับ
การบรรยายรูปรางหนาตา

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 12
เรื่อง My Dad Has Got Green Eyes.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- เขียนบรรยายลักษณะของดาราหรือ
บุคคลที่ชื่นชอบ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงาน 12.1
2. พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ทักษะทางภาษา
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
การอานออกเสียงและบอกความหมายคําศัพท
เกี่ยวกับการบรรยายรูปรางหนาตาของบุคคล

คําศัพท/การออกเสียง
คําศัพทบรรยายลักษณะ thin, tall, black, grey,
etc.

โครงสราง/ไวยากรณ
1. ประโยคบอกเลา
Subject + v.to be + adj.
2. ประโยคคําถาม Wh-question
what/how + v.to be

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนำ�เสนอเนื
นําเสนอ (Presentation)
อ้ หา (Presentation)
2. ครูอานคําถามในใบงาน 12.1 ใหนักเรียนฟง 1 ครั้ง
T: Where is Lucy from?
What’s Lucy’s dad name?
How old is he?
What is he?
Where does he work?

แผนการจัดการเรียนรูที่ 12
เรื่อง My Dad Has Got Green Eyes.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ครูตนทางและครูปลายทางสามารถประยุกตกิจกรรมเพิ่มเติมได
โดย ครูเตรียมลูกบอลพลาสติกเปนอุปกรณประกอบ ครูพูด
คําศัพทสถานที่ จากนั้นสุมโยนบอลใหนักเรียน นักเรียนที่รับบอล
ไดตองตอบคําศัพทอาชีพเปนภาษาอังกฤษภายในเวลา 5 วินาที
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ดานทักษะและกระบวนการ
เขียนบรรยายลักษณะของดาราหรือบุคคลที่ชื่นชอบ
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

3. ครูแจกใบงานที่ 12.1 My dad แลวใหนักเรียนอานบทอาน
แลวใหนักเรียนขีดเสนใตประโยคที่บรรยายเกี่ยวกับรูปราง
หนาตา แลวครูสุมใหนักเรียนออกมาเขียนประโยคเหลานั้นบน
กระดาน
He’s tall and thin.
He has black, grey hair.
He’s green eyes

My dad
Hello, I’m Lucy. I’m ten years old. I live with my dad and my sister
in England. I’m going to tell you about my dad. He works at school
because he is a teacher. His name is Paul. He’s 46 years old. He’s
tall and thin. He has black, grey hair. He’s green eyes. I’ve green
eyes too! My dad often gets up early. He makes our breakfast, and
sometimes he takes me to school. My dad gets home at 5 o’clock.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 12
เรื่อง My Dad Has Got Green Eyes.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขัน้ ฝึฝก (Practice)
6. ครูเตรียมภาพนักแสดงหญิงและนักแสดงชายใหนักเรียนดู ครู
ใหนักเรียนบรรยายลักษณะของบุคคลในภาพ
T: Look at the picture. Who is she/he?
(ตอบเปนชื่อนักแสดงตามภาพ)
What is she/he like?
Ss: She/he is tall. She/he has short black hair.
7. ครูใหนักเรียนแบงกลุมๆละ 3-5 คน เตรียมภาพนักแสดงหญิง
หรือนักแสดงชาย แจกใหนักเรียนกลุมละ 1 ภาพ จากนั้น
กําหนดเวลา 5-7 นาทีใหนักเรียนเขียนบรรยายลักษณะของ
บุคคลดังภาพ เชน hair, eyes, shape หรือลักษณะเดนอื่น ๆ
ใหนักเรียนใชโครงสรางประโยคตามตัวอยาง จากนั้นเขียนลงใน
กระดาษ ดังนี้
She/ He has blue eyes. ,

แผนการจัดการเรียนรูที่ 12
เรื่อง My Dad Has Got Green Eyes.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
T: What’s he like?
Ss: He has blue eyes. , He has long black hair.
He is wearing eyeglasses.
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนำ�ไปใช้
นําไปใช((Production)
Production)
9. ครูมอบหมายใหนักเรียนเลือกภาพนักแสดงที่ชอบ จากนั้นให
เขียนบรรยายภาพบุคคลดังกลาว จัดทําเปนชิ้นงานรายกลุม 3
คน หรือรายบุคคลตามความเหมาะสม
10. ครูตรวจสอบความถูกตองของชิ้นงาน นําเสนอผลงาน
นักเรียนปายนิเทศหรือนักเรียนนําเสนอโดยวาจา 1-2 ชิ้นในคาบ
เรียนถัดไป

แผนการจัดการเรียนรูที่ 12
เรื่อง My Dad Has Got Green Eyes.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
She/ He has long black hair.
She/ He is wearing eyeglasses
8. ครูนําภาพนักแสดงจากแตละกลุมแปะลงบนกระดาน จากนั้น
ใหนักเรียนตัวแทนกลุม อานคําบรรยาย ใหเพื่อนกลุมอื่น ๆ ทาย
วา ขอความดังกลาวเปนคําบรรยายของนักแสดงคนใด

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
โครงสรางภาษาบรรยาย
รูปรางหนาตาของบุคคล
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการเขียน
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

- ตรวจความถูกตองของ ใบงาน
การทําแบบฝกหัดในใบ
งาน
- ตรวจความถูกตองงาน แบบประเมินการ
เขียน
เขียน
สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ
รอยละ 70 ผาน
เกณฑ
ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………...............
(……………………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะ
หนวยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My dad has got green eyes.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน โดยพิจารณาจาก
เกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึก
พฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีวินัย
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ใฝเรียนรู
3

มุงมั่นใน
มุการ
ง่ มัน่
ในการทำ�งาน
ทํางาน
3

หมายเหตุ

142

151
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ปฏิบัติตามขอตกลง
ของกิจกรรม และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ไมผาน (0)
ไมปฏิบัติตน
ตามขอตกลง
และไม
รับผิดชอบตอ
งานที่
มอบหมาย

ผาน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดบาง
ประเด็น และ ไม
รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรง
และมีความเพียร
เวลา ตั้งใจเรียน
พยายามใน
เอาใจใสและ มี
การเรียนรู และรวม
ความเพียร
กิจกรรมการเรียนรู
พยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและ
ไมตั้งใจทํางานที่
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในงานที่ มอบหมาย
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
มอบหมาย ทํางาน
ทํางานไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียร
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายให
พยายาม และ
สําเร็จ มีการ
อดทนเพื่อใหงาน
ปรับปรุงและ
สําเร็จตาม
พัฒนาการทํางาน
เปาหมาย
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ใบงาน 12.1 เรื่อง My das has got green eyes. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Read the passage
underline
the phrases
or sentences
that describe
people.
Directions:
Read theand
passage
and underline
the phrases
or sentences
that describe
people.

My dad
Hello, I’m Lucy. I’m ten years old. I live with my dad and my sister
in England. I’m going to tell you about my dad. He works at school
because he is a teacher. His name is Paul. He’s 46 years old. He’s tall
and thin. He has black, grey hair. He’s green eyes. I’ve green eyes too! My
dad often gets up early. He makes our breakfast, and sometimes he takes
me to school. My dad gets home at 5 o’clock.
ดัดแปลงจาก : learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-my-dad-transcript.pdf

Answer
Answer the
the questions
question
1. Where is Lucy from?
2. What’s Lucy’s dad name?
3. How old is he?
4. What is he?
5. Where does he work ?
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เฉลยใบงาน 12.1 เรื่อง My das has got green eyes. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Read the passage
underline
the phrases
or sentences
that describe
people.
Directions:
Read theand
passage
and underline
the phrases
or sentences
that describe
people.

My dad
Hello, I’m Lucy. I’m ten years old. I live with my dad and my sister
in England. I’m going to tell you about my dad. He works at school
because he is a teacher. His name is Paul. He’s 46 years old. He’s tall
and thin. He has black, grey hair. He’s green eyes. I’ve green eyes too!
My dad often gets up early. He makes our breakfast, and sometimes he
takes me to school. My dad gets home at 5 o’clock.
ดัดแปลงจาก : learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-my-dad-transcript.pdf

Answer the question
1. Where is Lucy from?
She comes from England.
2. What’s Lucy’s dad name?
He is Paul.
3. How old is he?
He is 46 years old.
4. What is he?
He’s tall. He has black grey hair and green eyes.
5. Where does he work ?
He works at school.
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ทักษะภาษา/กลยุทธทางภาษา
ฟงและเลือกภาพที่ตรงตามคําอธิบาย

คําศัพท/การออกเสียง
คําศัพทเกี่ยวกับการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
รูปรางหนาตา และคําศัพทอาชีพอื่น ๆ ตาม
ระดับชั้น

โครงสราง/ไวยากรณ
- He had + adj.
- He was + v.ing

หนาที่ทางภาษา
Describing character of people

ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพท สํานวน โครงสรางทางภาษาเกี่ยวกับ
การบรรยายลักษณะบุคคล เชน She wears
eyeglasses. He has black short hair.

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กิจกรรมการเรียนรู
ขัน้ นก่กออนการฟั
นการฟงง(Pre-listening)
(Pre-listening)
1. ครูใหนักเรียนดูภาพบุคคลปริศนาทีละภาพ จากนั้นใหนักเรียน
สังเกตลักษณะเดนของแตละบุคคล และใหบอกลักษณะเดนนั้นเปน
ภาษาอังกฤษ เชน She wears eyeglasses. He has black short
hair. หรืออืน่ ๆๆตามลั
ตามลักษณะของบุคคลในรูป
2. ครูบรรยายสถานการณใหนักเรียนฟง โดยเนนการอานชา ๆ ชัด ๆๆ
ใหนักเรียนสามารถจับใจความสถานการณไดอยางครบถวน
Jacob left his mobile phone on the bus.
Someone found the phone and gave it to the bus driver.
Jacob wants to say thank you to the person.
Listen to the bus driver describe the person.
Do you know which person found Jacob’s phone?
3. ครูถามทบทวนสถานการณใหนักเรียนตอบพรอม ๆ กันทั้งชั้นเรียน
What
happened
to Jacob?
เรี
ยน What
happened
to Jacob?
Did he forget his mobile phone?
Where did he leave his mobile phone?

แผนการจัดการเรียนรูที่ 13
เรื่อง Face Match
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนบรรยายดารานักรองหรือบุคคลใน
ครอบครัวของนักเรียน

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงาน 13.1
2. https://learnenglishkids.british
council.org/en/games/face-match
3. พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
ฟงขอความบรรยายรูปรางหนาของบุคคล
เขียนบรรยายรูปรางหนาตางของบุคคล

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
การอานออกเสียงคําศัพท บอกความหมายและ
การบรรยายรูปรางหนาตาของบุคคล

การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ: วาดภาพตาม
คําอธิบายลักษณะของบุคคลที่ฟง

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ระหวาางการฟั
งการฟงง (While
(While listening)
listening)
ขัน้ ระหว่
4. ครูแจกใบงานที่ 13.1 ใหนักเรียนสังเกตรายละเอียดของใบงาน เชน
ภาพบุคคลปริศนา จากนั้นครูใหนักเรียนฟงเทปเพียงอยางเดียว 1 ครั้ง
5. ครูใหนักเรียนฟงเทปอีก 1-2 ครั้ง พรอมทั้งวาดภาพโดยใชดินสอ
สีตามคําอธิบายที่ไดยิน
“Oh yes, the phone. It was a man. A man gave me the
phone. He wasn’t a young man, he was an older man,
about 50 I think. Let’s see… he had brown hair, his hair
was short, and…er… he had dark skin, that’s right. Oh yes,
and he was wearing glasses. He was wearing black
glasses. I hope you find him!
6. ใหนักเรียนฟงอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาพ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 13
เรื่อง Face Match
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Finally, Can he found his mobile phone?
เมื่อนักเรียนตอบคําถามครบถวนแลว ใหครูกําหนดวัตถุประสงคของ
การฟงเพื่อหาคําตอบวา บุคคลปริศนาใดเปนผูเจอโทรศัพทของ
Jacob วา Who found his phone? Let’s guess by listening
to the script.
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขัน้ หลังการฟั
(Post listening)
listening)
การฟง (Post
7. ครูใหนักเรียนชูภาพขึ้นจากนั้นใหนักเรียนแตละคนสังเกต
ภาพวาดของเพื่อน เปรียบเทียบความเหมือนความตางระหวาง
ภาพวาดของตนและของเพื่อน
8. ครูเลือกภาพของนักเรียนที่วาดไดครบถวน ชัดเจนและถูกตอง
อยางนอย 3-4 ภาพ จากนั้นนําเสนอภาพดังกลาวใหนักเรียนทั้งชั้นดู
ครูเนนประโยคสําคัญ เชน He wasn’t a young man. (เขาไมใช
ผูชายที่เปนหนุมมากนัก) he had brown hair, his hair was
short. (เขามีผมสั้นสีน้ําตาล) He had dark skin. (เขามีผิวคล้ํา)
He was wearing black glasses. (เขาสวมแวนตาสีดํา) ใหนักเรียน
ดูทีละสวน
9. ครูใหนักเรียนเลือกภาพดารา/นักรอง หรือบุคคลในครอบครัว
จากนั้นใหนักเรียนเขียนบรรยายลักษณะของบุคคลดังกลาว

แผนการจัดการเรียนรูที่ 13
เรื่อง Face Match
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
ดานความรู
ฟงการบรรยาย
- ตรวจความถูกตอง ใบงาน
รูปรางหนาตาของบุคคล ของการทําแบบฝกหัด
แลวเลือกคําตอบได
ในใบงาน
ถูกตอง

เลือกภาพไดถูกตอง
ถือวาผาน

ดานทักษะ/กระบวนการ - ตรวจความถูกตอง
ทักษะการเขียน
งานเขียน

แบบประเมินการเขียน

ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการ
ทํางาน

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………...............
(……………………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะ
หนวยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง Face Match.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีวินัย
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ใฝเรียนรู
3

มุงมั่นใน
การ
ทํางาน
3

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ปฏิบัติตามขอตกลง
ของกิจกรรม และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ไมผาน (0)
ไมปฏิบัติตน
ตามขอตกลง
และไม
รับผิดชอบตอ
งานที่
มอบหมาย

ผาน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดบาง
ประเด็น และ ไม
รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
เขาเรียนตรง
เวลา ตั้งใจเรียน
เอาใจใสและ มี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางานที่
งานที่มอบหมาย ทํางาน มอบหมาย
ดวยความเพียรพยายาม
และอดทนเพื่อใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย

ผาน (1)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานให
ดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานให
ดีขึ้นภายในเวลาที่
กําหนด
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ใบงาน 13.1 เรื่อง Face Match หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Jacob left his mobile phone on the bus.
Someone found the phone and gave it to the bus driver.
Jacob wants to say thank you to the person.
Listen to the bus driver describe the person.
Do you know which person found Jacob’s phone?
Choose the correct person.

A

B

C

D

E

Listening Tapescript
“Oh yes, the phone. It was a man. A man gave me the phone.
He wasn’t a young man, he was an older man, about 50 I think.
Let’s see… he had brown hair, his hair was short, and…er… he had
dark skin, that’s right. Oh yes, and he was wearing glasses. He was
wearing black glasses. I hope you find him!

F
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เฉลยใบงาน 13.1 เรื่อง Face Match หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Jacob left his mobile phone on the bus.
Someone found the phone and gave it to the bus driver.
Jacob wants to say thank you to the person.
Listen to the bus driver describe the person.
Do you know which person found Jacob’s phone?
Choose the correct person.

A

B

C

D

The answer is B.

อางอิง
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/face-match

E

F
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คําศัพท/การออกเสียง

โครงสราง/ไวยากรณ
Q: What is your favourite ………………?
A: I like…………………..
Q: Why is………………your favourite sport/
food/movie/singer?
A: I like it/them because it is……./
they are…….

หนาที่ทางภาษา
Asking and giving information about selfinteresting

ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพท สํานวน โครงสรางทางภาษาเกี่ยวกับ
ประโยคบอกความชอบและการใหเหตุผลประกอบ

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

นําเสนอเนือ้ ้อหา
หา(Presentation)
(Presentation)
ขัน้ นำ�เสนอเนื
3. ครูถามคําถามเกี่ยวกับความชอบของนักเรียนและเขียน
ประโยคคําถาม คําตอบบนกระดาน
Do you like (badminton/pizza/etc.)?
Yes, I do. No, I don’t.

กิจกรรมการเรียนรู
นําเขาาสูสูบ่ บทเรี
ทเรียยนน(Warm
(Warmup)
up)
ขัน้ นำ�เข้
1. ครูถามนักเรียนวา What do you like to do in your free
time? ใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามประมาณ 4-5 คําตอบ
จากนั้นครูเขียนคําศัพทลงบนกระดาน Sport, Food, Movie
star, Singer ใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน 1-2 ครั้ง
2. ครูใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางกีฬา อาหาร ภาพยนตร
นักรอง ตามกลุมคําศัพทประเภทตางๆ จากนั้นใหนักเรียนอาสา
ออกมาเขียนคําศัพทตามหัวขอคนละ 1 คํา
Sport
Food Movie
Singer
Badminton pizza Harry Potter Justin Bieber

แผนการจัดการเรียนรูที่ 14
เรื่อง My Favourite Things
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- สัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับความสนใจ/
ความชอบของบุคคลในครอบครัว

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงานที่ 14.1-14.3
2. พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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จุดประสงคการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษา
กีฬาที่รับวัฒนธรรมการเลนจากตางประเทศ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
อาหารตะวันตก/ตะวันออก

การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
วัฒนธรรมดนตรี/ภาพยนตรของตะวันตก

ทักษะภาษา/กลยุทธทางภาษา
ฟงและตอบคําถาม
สัมภาษณและเขียนขอมูล

ขัน้ ฝึฝก (Practice)
6. ครูสาธิตการทํากิจกรรมในใบงานที่ 14.1 "Favorites
Questionnaire” โดยครูอานตัวอยางคําถามใหนักเรียนตอบ
T : Ok S1, what is your favorite food?
S1 : It’s pasta.
T : Oh really? Why is pasta your favorite food?

T: What is your favourite ………………?
Ss: I like…………………..
T: Why is………………your favourite sport/ food/
movie/singer?
Ss: I like it/them because it is……./they are…….
5. ครูใหนักเรียนถามครูและครูตอบเพื่อเปนตัวอยางใหกับ
นักเรียน ฝกฝนซ้ํา ๆ จนเกิดความชํานาญ

Badminton  pizza  Harry Potter  Justin Bieber

แผนการจัดการเรียนรูที่ 14
หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
เรื่อง My Favourite Things
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
คําศัพทเกี่ยวกับงานอดิเรกและความชอบประเภท 4. ครูวาดรูป  ถานักเรียนตอบYes. และ  ถาตอบ No
ต า ง ๆ เ ช น Sport/ Food/ Movie/Singer แ ล ะ ขางคําศัพทนั้นและครูถามคําถามเพิ่มเติมหากตอบ No
Sport
Food
Movie
Singer
คําศัพทอื่นๆตามระดับชั้น
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 14
หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
เรื่อง My Favourite Things
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ดานความรู
S1 : Because it’s delicious!
การพู ด ถามตอบเกี่ ย วกั บ ความสนใจด า นกี ฬ า 7. ใหนักเรียนทํากิจกรรมในใบงานที่ 1 โดยนักเรียนเปนผูถาม
ภาพยนตร
เพื่อนอีก 3 คน และบันทึกคําตอบพรอมเหตุผลลงในตาราง
8. เมื่อนักเรียนถามเสร็จ ครูเรียกถามนักเรียนใหรายงานขอมูล
ดานทักษะและกระบวนการ
ที่ไดจากการสัมภาษณเพื่อน 3 คน
พูดถามตอบเกี่ยวกับความสนใจ
นําไปใช (Production)
(Production)
ขัน้ นำ�ไปใช้
ดานคุณลักษณะ
9.8. ครูมอบหมายการบานใหนักเรียนทําใบงานที่ 14.2 Family
1. มีวินัย
Favorite Questionnaire โดยอธิบายใหนักเรียนสัมภาษณ
2. ใฝเรียนรู
ถามสมาชิกในครอบครัว 2 คน เชน บิดา มารดา พี่ชาย/สาว
3. มุงมั่นในการทํางาน
นองชาย/สาว ปา ลุง เปนตน ถามขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลใน
ครอบครัวสนใจ จากนั้นเติมขอมูลลงในตารางใหถูกตอง
9. ครูมอบหมายการบานเพิ่มเติมอาจใหทําเปนกลุม ใบงานที่
10.
14.3 ใหนักเรียนอานขอมูลและตอบคําถามใหถูกตอง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
โครงสรางประโยคบอก
ความชอบ
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะพูด
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

- ตรวจความถูกตองของ ใบงาน
การทําแบบฝกหัดในใบ
งาน
- พูดถาม-ตอบ
แบบประเมินการพูด

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ
รอยละ 70 ผาน
เกณฑ
ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………...............
(……………………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะ
หนวยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง My favorite things
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน โดยพิจารณาจาก
เกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึก
พฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

3

3

มุงมั่นใน
การทํางาน
3

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ปฏิบัติตามขอตกลง
ของกิจกรรม และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ไมผาน (0)
ไมปฏิบัติตน
ตามขอตกลง
และไม
รับผิดชอบตอ
งานที่
มอบหมาย

ผาน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดบาง
ประเด็น และ ไม
รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
เขาเรียนตรง
เวลา ตั้งใจเรียน
เอาใจใสและ มี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางานที่
งานที่มอบหมาย ทํางาน มอบหมาย
ดวยความเพียรพยายาม
และอดทนเพื่อใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย

ผาน (1)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานให
ดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานให
ดีขึ้นภายในเวลาที่
กําหนด
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ใบงานที่ 14.1 เรื่อง My favorite things. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Write down your favourite things
into the form below. Ask your friends for the
information and write down into the form
1below.
Write down your favourite things into the form below

2 Ask your friends for the information and write down into the form below

What/Who is your favorite……………………..?
Favorite
Things
food
drink
fruit
colour
movie
song
singer
sport
………….

Your friend
You

name

name

name

Why is…………your
favourite
sport/singer/food…….?
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ใบงานที่ 14.2 เรื่อง My favorite thing. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

‘Family Favorite’ Questionnaire
Interview 1-2
members
your family
and family
write down
the information
in the forminbelow
Directions:
Interview
1-2 inmembers
in your
and write
down the information
the form below.

Favorite
Things
food
drink
fruit
colour
movie
song
singer
sport
………….

Family Members
……………………….

Why is…………your
favourite
sport/singer/food…….?

172
ใบงานที่ 14.3 เรื่อง My favorite things หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Things they like
1. Pizza
2. Salad
3. Durian
4. Milk
5. Yogurt
6. Harry Potter
7. Adventures
8. Shopping
9. Football
10. Baseball

Complete
with like,with
likes,like,don’t
doesn’t
like like
according
totothethechart.
Directions: Complete
likes, like,
don’torlike
or doesn’t
according
chart.
a. Eva _____________________Harry Potter.
b. Tom and Joe ______________________Adventures.
c. Miss Tate _____________________pizza.
d. Tina __________________baseball.
e. Eva and Tina __________________salad.
f. Tom _________________football.
g. Miss Tate and Tina _______________yogurt.
h. ____________doesn’t like baseball.
i. ____________and ____________like durian.
j. ______________doesn’t like yogurt.
k. ______________doesn’t like milk.
l. ____________ likes durian.
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เฉลยใบงานที่ 14.3 เรื่อง My favorite things หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Things they like
11. Pizza
12. Salad
13. Durian
14. Milk
15. Yogurt
16. Harry Potter
17. Adventures
18. Shopping
19. Football
20. Baseball

Complete with like, likes, don’t like, or doesn’t like according to the chart.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Eva likes Harry Potter.
Tom and Joe like Adventures.
Miss Tate likes pizza.
Tina likes baseball.
Eva and Tina don’t like salad.
Tom likes football.
Miss Tate and Tina like yogurt.
Tom doesn’t like baseball.
Joe likes durian.
Tom doesn’t like yogurt.
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อางอิง
https://clipartxtras.com/download/cfc19bfb462737e69a793abc7de77d1572d57ed9.html
รูปภาพผลไม
https://clipartxtras.com/download/29dd9758e031f0a152a68eb031d2c8b547e1ddd6.html
รูปภาพกีฬา
http://kickasscrafting.blogspot.com/2014/08/teacher-favorite-things-questionnaire.html
หัวขอ
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/what_do_they_like__hobbies/present-simple-hobbies/75244
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โครงสร/าง/ไวยากรณ[
1. ประโยคคำถาม Wh-question
What + v.to be + pronoun?
How + many + plural noun

หน/าที่ทางภาษา
Asking information about rooms in a
house
What type of your house?
Where do you live?
What does your house look like?
How many rooms does it have?
What is your favorite room?
Why do you like it?

ขอบเขตเนื้อหา
คำศัพท8 สำนวน โครงสร?างทางภาษาเกี่ยวกับ
ประเภทบ?านและห?องตPางๆในบ?าน

หน5วยการเรียนรู/ที่ 2 Happy Family
กลุ5มสาระการเรียนรู/ภาษาต5างประเทศ
กิจกรรมการเรียนรู/
ขั้นนำ�เข้
นำเข?าาสูสูบ่ Pบทเรี
ทเรียยนน(Warm
(Warmup)
up)
1. ครูใบ?คำศัพท8 “House” วPา “This is a place where I
live every day. My parents live here too. I cook inside
here. I sleep inside here. ให?นักเรียนตอบวPาคำอธิบาย
ดังกลPาวหมายถึงสถานที่ใด
2. ครูสุPมแจกบัตรภาพห?องตPาง ๆ ภายในบ?านให?นักเรียนคูPละ 1
ภาพ ได?แกP ห?องนอน ห?องนั่งเลPน ห?องรับประทานอาหาร
ห?องนอน ห?องน้ำ ห?องครัว
3. ครูอPานคำศัพท8ทีละคำ ได?แกP bedroom, living room,
dining room, bedroom, restroom/toilet/ kitchen
จากนั้นนักเรียนคูPใดที่มีภาพตรงกับคำศัพท8ที่ครูอPานให?ชูบัตร
ภาพขึ้นพร?อมทั้งพูดคำศัพท8นั้นอีกครั้ง
4. ครูอาจทบทวนอีกครั้ง โดยเพิ่มความเร็วในการอPานคำศัพท8
และสลับบัตรภาพให?แกPนักเรียนคูPอื่นๆ

แผนการจัดการเรียนรู/ที่ 15
เรื่อง The House Where I Live
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนบรรยายบ?าน The house where I live

สื่อ/แหล5งเรียนรู/
1. ใบงาน 15.1-15.2
2. พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 1
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คำศัพท[/การออกเสียง
คำศัพท8เกี่ยวกับบ?านประเภทตPางๆ Detached
/Cottage/Semi-detached/Terraced/Flat/
Bungalow ตามระดับชั้น

ขัน้ นำ�เสนอเนื
นำเสนอเนือ้ ้อหา
หา(Presentation)
(Presentation)
1.5. ครูให?นักเรียนดูสไลด8/บัตรภาพ Type of houses เพื่อสอน
คำศัพท8ใหมP Detached /Cottage/Semidetached/Terraced /Flat/ Bungalow
6.
2. นักเรียนอPานออกเสียงคำศัพท8ตามครู
ทักษะทางภาษา
3.
7. ครูให?นักเรียนเปรียบเทียบภาพในสไลด8วPามีลักษณะตPางกัน
การพูดสนทนาขอและให?ข?อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
อยPางไร เชPน detached house บ?านเดี่ยว
การพูดนำเสนอข?อมูลจากการอPานแผนผัง ตาราง
Semi-detached house บ?านแฝด terraced house บ?าน
ทาวน8เฮ?าส8 a block of flats แฟลต
การบูรณาการกับกลุ5มสาระการเรียนรู/อื่น
4.8. ครูทบทวนคำศัพท8บ?านประเภทตPาง ๆ อีกครั้ง โดยเปèดภาพ
คณิตศาสตร[ : การทำแผนภูมิ
การงานอาชีพ : ทักษะอาชีพที่จำเปâนในศตวรรษที่ 21 บ?านประเภทตPาง ๆ ทีละภาพให?นักเรียนบอกคำศัพท8ให?ถูกต?อง
5.9. ครูถามนักเรียนวPา ในบ?านของนักเรียนมีห?องใดบ?าง
T: What rooms are there in your house?
จุดประสงค[การเรียนรู/
Ss: living room, kitchen, bedroom, bathroom,
ด/านความรู/
garden, garage, etc.
การออกเสียงคำศัพท8และบอกความหมาย
คำศัพท8เกี่ยวกับบ?านประเภทตPางๆ
ด/านทักษะและกระบวนการ

หน5วยการเรียนรู/ที่ 2 Happy Family
กลุ5มสาระการเรียนรู/ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู/ที่ 15
เรื่อง The House Where I Live
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เขียนบรรยายลักษณะของบาน
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ขัน้ ฝึฝก (Practice)
(Practice)2
พร้อมๆกั
ม ๆ นกัทันทั้งชั้ง้น
12.
นอ่าานคํ
นคำา�ถามในใบงานที
ถามในใบงานที่ 15.2 พร
1. ครูครูใใหห้นนักักเรีเรียยนอ
ดเสดนเส้ใตนใต้
คําคสํ�ำ าสำคั�ญคัญเชเช่
น นWh-question
ชัเรี้นยเรีนยให
น นให้ักนเรีักยเรีนขี
ยนขี
Wh-questionหรืหรือ อ
คําศัพทอื่นๆ (What type of her house?- What/type)
เพื่อใหเขาใจคําถามไดงายขึ้น
2. ครู
13.
ครูออา่านบทพู
นบทพูดดของ
ของ Anne’s
Amme’sTape
Tapescript
scriptหรืหรืออเปเปิดดไฟล
ไฟล์เสีเสียยงง
บทพูดบรรยายบาน 1-2 ครั้ง จากนั้นใหนักเรียนตอบคําถาม
เปนรายบุคคลในใบงานที่ 15.2

แผนการจัดการเรียนรูที่ 15
เรื่อง The House Where I Live
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
6. ครูครูใใหห้นนักักเรีเรียยนแบ
10.
นแบ่งงกลุ
กลุม่มๆละ
ๆ ละ4 4คนคนจากนั
จากนั้นให
้นให้แตแลต่ะกลุ
ละกลุมอ่มาอ่นาน
ขอความในใบงานที่ 15.1 The place we live- house และ
Different Type of Houses
11.
7. ครู
ครูใใหห้นนักักเรีเรียยนทํ
นทำา�แบบฝ
แบบฝึกหัดในใบงานที่ 15.1 เป
เป็นกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนคําศัพทประเภทของบาน

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ขั้นนำ�ไปใช้
(Production)
นําไปใช (Production)
1. ครูใหนักเรียนฝกอานคําถามในใบงานที่ 15.2 เพื่อสัมภาษณ
16.
ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดบานของเพื่อน
What type of your house?
Where do you live?
What does your house look like?
How many rooms does it have?
What is your favorite room?
Why do you like it?
17.
2. ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนในชั้นเรียน ครูกําหนดเวลา 5-7
นาทีจากนั้นใหสลับกันถามขอมูลโดยใชคําถามขางตน เมื่อ
นักเรียนสัมภาษณเสร็จ ใหเขียนสรุปสั้นๆเพื่อรายงานหนาชั้น
3. ครูสุมใหนักเรียนออกมานําเสนอสรุปขอมูลจากการ
18.
สัมภาษณ 1-2 หนาทีหนาชั้นเรียน

3. ใหนักเรียนฟงบทพูดอีกครั้ง ตรวจสอบคําตอบที่ถูกตองจาก
14.
การฟง
15.
4. ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถหาคําตอบจากการฟงได
ครบถวน ใหครูอานบทอานครั้งละ 2-3 ประโยค แลวจึงหยุดให
นักเรียนตอบคําถามทีละขอ
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 15
เรื่อง The House Where I Live
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
3. ครูมอบหมายภาระงานใหนักเรียนวาดภาพหรือถายภาพบาน
19.
ของตนเอง พรอมทั้งเขียนบรรยายเกี่ยวกับบานของนักเรียน
The house where I living. โดยใชโครงสรางเนื้อหาจาก
คําถามตอไปนี้ และจัดทําเปนชิ้นงานตามความคิดสรางสรรค
What type of your house?
Where do you live?
What does your house look like?
How many rooms does it have?
What is your favorite room?
Why do you like it?

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
ดานความรู
คําศัพทประเภทบานและ - ตรวจความถูกตองของ ใบงาน
หองตางๆในบาน
การทําแบบฝกหัดในใบ
งาน
ดานทักษะ/กระบวนการ
- ตรวจความถูกตองงาน แบบประเมินการ
ทักษะการเขียน
เขียน
เขียน
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ
รอยละ 70 ผาน
เกณฑ
ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………..ผูสอน
(…………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………...............
(……………………………………….)
วันที่…….เดือน…………..พ.ศ. ………
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะ
หนวยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง The house where I live
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน โดยพิจารณาจาก
เกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึก
พฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่

ชื่อ-สกุล

มีวินัย
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ใฝเรียนรู
3

มุงมั่นใน
การ
ทํางาน
3

หมายเหตุ

174

183
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ปฏิบัติตามขอตกลง
ของกิจกรรม และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ไมผาน (0)
ไมปฏิบัติตน
ตามขอตกลง
และไม
รับผิดชอบตอ
งานที่
มอบหมาย

ผาน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดบาง
ประเด็น และ ไม
รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
เขาเรียนตรง
เวลา ตั้งใจเรียน
เอาใจใสและ มี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ตั้งใจและ
ไมตั้งใจทํางานที่
รับผิดชอบในงานที่ มอบหมาย
มอบหมาย ทํางาน
ดวยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ผาน (1)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ

ดี (2)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ใบงานที่ 15.1 เรื่อง The house where I live หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
The Places We Live-Houses
House are the places people live in. Special belonging are kept in houses. Special
people came to visit.
Houses keep people warm, dry and protected. People can sleep, eat food and play
in their house.
House can be made from different materials like bricks , woods, tiles, concrete and steel.
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Match the Match
vocabulary
with the meaning.
Directions:
the vocabulary
with the meaning.
……. bricks :.
A. A building material made from a mixture of broken stone or gravel,
……. tiles :

sand, cement, and water
B. Small rectangular block typically made of fired or sun-dried clay, used

……. concrete :

C.

.

in building.
A thin, flat piece used for covering roofs, floors, walls.

Write theWrite
vocabularies
for these
Directions:
the vocabularies
for phrases.
these phrases.
Special people came to visit. :……………………………………….
The room we can sleep in :……….………….……………………….
The room we can eat food in :…………..………………………….
The room we can play in :………………………………………….....

Directions:
Matchthe
the words
words in the box
with
their
definition.
Can you match
boxdescriding
describingtypes
typesofofhouses
houses
with
their
definition?
Detached

Cottage

Terraced

Flat

Semi-detached
Bungalow

a) a small house in the country
b) a house which is not joined to another house
c) a house which is joined to another house on one side
d) a house which is joined to other houses on two side
/a house which is part of a line of houses
e) a house which is a part of a bigger building
f) a house with no stairs

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
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เฉลยใบงานที่ 15.1 เรื่อง The house where I live หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
The Places We Live-Houses
House are the places people live in. Special belonging are kept in houses. Special
people came to visit.
Houses keep people warm, dry and protected. People can sleep, eat food and play
in their house.
House can be made from different materials like bricks , woods, tiles, concrete and steel.
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Match theMatch
vocabulary
with the
Directions:
the vocabulary
withmeaning.
the meaning.
…B. bricks :. A. A building material made from a mixture of broken stone or gravel,
sand, cement, and water
…C…. tiles : B. Small rectangular block typically made of fired or sun-dried clay, used
in building.
…A…. concrete : C. A thin, flat piece used for covering roofs, floors, walls.
Write the vocabularies for these phrases.
Special people came to visit. : guests
The room we can sleep in : bedroom
The room we can eat food in : dining room
The room we can play in : living room

Directions:
Matchthe
the words
words in
in the
with
their
definition.
Can you match
the box
boxdescriding
describingtypes
typesofofhouses
houses
with
their
definition?
Detached

Cottage

Terraced

Flat

Semi-detached
Bungalow

a) a small house in the country
b) a house which is not joined to another house
c) a house which is joined to another house on one side
d) a house which is joined to other houses on two side
/a house which is part of a line of houses
e) a house which is a part of a bigger building
f) a house with no stairs

cottage
detached
semi-detached
terraced
flat
bungalow
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ใบงานที่ 15.2 เรื่อง The house where I live หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Anne is describing her house. Listen and answer the questions.
1. What type of her house?.................................................................................................................
2. Where does she live?.......................................................................................................................
3. What does her house look like?....................................................................................................
4. How many rooms does it have ?..................................................................................................
5. What is her favorite room? Why?..................................................................................................

Now interview your friend. And report to the class.

What does you house look like?
What type of your house?
Where do you live?
What does your house look like?
How many rooms does it have?
What is your favorite room?
Why do you like it?
Write here before you report to the class.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เฉลยใบงานที่ 15.2 เรื่อง The house where I live หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Anne is describing her house. Listen and answer the questions.
1. What type of her house? Terraced house
2. Where does she live? In a suburb of Ho Chi Minh City
3. What does her house look like? It is made of bricks and covered with red tiles
4. How many rooms does it have ? 9
5. What is her favorite room? Why? A play room. Because she can play billiards there

Now interview your friend. And report to the class.

What does you house look like?
What type of your house?
Where do you live?
What does your house look like?
How many rooms does it have?
What is your favorite room?
Why do you like it?
Write here before you report to the class.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Listening Script “Anne’ s house”

Hi, I’m Anne. I’m 11 and this is my house. I live here with my family: my
parents, my sister and our dog Cuddle. Our house is a terraced house. It is in a
suburb of Ho Chi Minh City. It is made of bricks and covered with red tiles. It has
five rooms including a living-room, three bedrooms and a kitchen. On the first
floor , there are a kitchen , a living room , and a bathroom. We have dinner in
the living room. Our play room is my best place because I can play billiards
there. My parent’s bedroom is on the second floor on the front of the house.
My sister’s bedroom and my bedroom are at the back of the house. Oh! We
have a study room, too. It is a study room and a play room. We can play billiards
there! I like this house very much. It is the place where I was born and grew up.
It has given me good memories since my childhood. I wish I would live in it
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อางอิง
บัตรภาพ
Bedroom, living room, dining room, bedroom, restroom/toilet/ kitchen
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/housing_in_the
_uk/elementary-a1-worksheet/2269
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Reading%20house%20student
%20worksheet.pdf
https://www.eslkidstuff.com/lesson-plans/pdf/rooms-of-a-house-lesson-plan.pdf
http://worldartsme.com/house-coloring-pages-clipart.html#gal_post_104580_housecoloring-pages-clipart-1.jpg รูปบาน
https://kidspicturedictionary.com/english-through-pictures/place-english-throughpictures/types-of-housing-and-communitiesรูปบานประเภทตางๆ
http://language123.blogspot.com/2008/09/house-where-i-am-living.html
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..

กิจกิกรรมการเรี
จกรรมการเรี
ยนรู
ยนรู
. .
้นนำเข>
Sบทเรี
น(Warm
(Warm
ขัน้ ขันำ�เข้
นำเข>
ทเรี
up)up)
าาสูสูบ่ าSบสูทเรี
ยยนนย(Warm
up)
ทบทวนคำศั
โดยให>
ยนเลS
นเกมตอบคำถามโดยแบS
โดยแบS
1. 1.ครูครู
ทบทวนคำศั
พท7พท7โดยให>
นักนเรีักยเรีนเลS
นเกมตอบคำถาม
งง
ยนเปv
มตามแถวที
ั่ง และอS
านคำถามให>
ยนแขS
นตอบครูครู
นักนัเรีกยเรีนเปv
นทีนมทีตามแถวที
่นั่ง่นและอS
านคำถามให>
นักนเรีักยเรีนแขS
งกังนกัตอบ
าจะต>
องยกมื
อนตอบทุ
กำชักำชั
บวSบาวSจะต>
องยกมื
อกSออกSนตอบทุ
กครักครั
้ง ้ง
่ทางภาษา
Wheredodoyouyoubrush
brushyour
yourteeth
teethin inthethehouse?
หน.หน.
าทีา่ททีางภาษา
1. 1.Where
house?(bathroom)
(bathroom)
Askinginformation
informationabout
aboutrooms
roomsin ina a 2. 2.Where
1. 1.Asking
Wheredodoyouyoucook
cookfood
foodin inthethehouse?
house?(kitchen)
(kitchen)
house
3. 3.Where
Wheredodoyouyousleep
sleepat atnight?
night?(bedroom)
(bedroom)
house
Whattype
typeofofyour
yourhouse?
house?
What
4. 4.Where
Wheredodoyouyouhave
havedinner
dinnerin inthethehouse?
house?(dining
(diningroom)
room)
Wheredodoyouyoulive?
live?
Where
5. 5.Where
Wheredodoyouyousitsitwith
withyour
yourfamily
familyand
andwatch
watchTV?TV?
What
(livingroom)
room)
Whatdoes
doesyour
yourhouse
houselook
looklike?
like? (living
Howmany
manyrooms
roomsdoes
doesit have?
it have? 6. 6.Where
How
Whereis isthethegrass
grassﬁeld?
ﬁeld?(garden)
(garden)
What
Wheredodoyouyouwash
washdishes?
dishes?(kitchen)
(kitchen)
Whatis isyour
yourfavorite
favoriteroom?
room?
7. 7.Where
Describingabout
aboutshape,
shape,color
colorand
and 8. 8.Where
Wherecancanyouyousunbathe?
sunbathe?(garden)
(garden)
2. 2.Describing
positionofofthings
thingsin inthetheroom.
room.
position
9. 9.Where
Wheredoes
doesyour
yourfamily
familyrelax
relaxtogether?
together?(living
(livingroom)
room)
- Thereis_____./there
is_____./thereare_______.
are_______. 10.10.Where
Wheredodoyouyoutake
takea bathe?
a bathe?
(bathroom)
- There
?(bathroom)
(bathroom)
a biggreen
greenbox.
box.
- It- isIt isa big

ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
้อหา
้อหา
สำนวนโครงสร>
โครงสร>
างทางภาษา
คำศัคำศั
พท7พท7สำนวน
างทางภาษา
่งของในห>
องนอนและการใช>
และการใช>
คำบุ
เกี่ยเกีวกั่ยวกั
บสิบ่งสิของในห>
องนอน
คำบุ
พพ
บทบอกตำแหนS
ั้งของสิ
่งของ
บทบอกตำแหนS
งทีง่ตทีั้ง่ตของสิ
่งของ

หน7หน7
วยการเรี
ยนรู
.ที่ .ท2ี่ Happy
วยการเรี
ยนรู
2 HappyFamily
Family
กลุกลุ
7มสาระการเรี
7มสาระการเรี
ยนรู
ยนรู
.ภาษาต7
.ภาษาต7
างประเทศ
างประเทศ

แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู
ยนรู
.ที่ .ท16-17
ี่ 16-17
เรื่อเรืง่อMy
Room,mymyPlace
Place
ง MyRoom,
รายวิ
รายวิ
ชาชภาษาอั
า ภาษาอั
งกฤษ
งกฤษ

สื่อสื/แหล7
่อ/แหล7
งเรีงยเรีนรู
ยนรู
. .
1. 1.ใบงานที
ใบงานที
่ 16.1-16.3
่ 16.1-16.3
2. 2.สไลด7
สไลด7Things
Thingsin ina room
a room
พจนานุ
กรมอั
งกฤษ-อั
งกฤษ/อั
งกฤษ-ไทย
กรมอั
งกฤษ-อั
งกฤษ/อั
งกฤษ-ไทย
3. 3.พจนานุ
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
้นงาน
ยนบรรยายห>
องนอนของตนเองMyMy
เขียเขีนบรรยายห>
องนอนของตนเอง
bedroom
bedroom

เวลา
เวลา2 ชั2่วชัโมง
่วโมง
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปV
กษาปV
ที่ ท1ี่ 1
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ทักษะทางภาษา
พูดสนทนาขอและให>ข>อมูลเกี่ยวกับอาชีพ

คำศัพท]/การออกเสียง
คำศัพท7เกี่ยวกับบ>านประเภทตSางๆ
Detached /Cottage/Semidetached/Terraced/Flat/ Bungalow ๆ
ตามระดับชั้น

โครงสร.าง/ไวยากรณ]
1. ประโยคคำถาม Wh-question
What + v.to be + pronoun?
How + many + plural noun
Why do you like it?
การใช> Preposition บอกตำแหนSง : in, on,
under, next to, above, behind, in front
of , opposite และการบรรยายลักษณะ
เพิ่มเติมโดยใช>คำคุณศัพท7

หน7วยการเรียนรู.ที่ 2 Happy Family
กลุ7มสาระการเรียนรู.ภาษาต7างประเทศ

.

ขัน้ นำ�เสนอเนื
นำเสนอเนือ้ ้อหา
หา(Presentation)
(Presentation)
1.
2. ครูเขียนพยัญชนะ r m e o b o d e บนกระดาน จากนั้นให>นักเรียน
เดาวSา พยัญชนะดังกลSาวนั้นสามารถสลับใหมSเปvนคำศัพท7ใด โดยให>
นักเรียนบอกพยัญชนะต>นเรียงตามลำดับ 2-3 ครั้งจนกวSาจะสามารถตอบ
ได>ถูกวSา bedroom
3. ครูเตรียมบอลพลาสติก จากนั้นครูอธิบายขั้นตอนการตอบคำถามวSาครู
2.
จะโยนบอล นักเรียนคนใดรับได>จะได>รับ 1 คะแนน และมีสิทธิ์ตอบ
คำถาม
T: I will throw the ball to you, who can get my ball, you get
one point and then you have the right to answer my question.
3.
4. ครูเริ่มโยนบอลให>นักเรียนคนแรกแล>วจึงถามคำถามนักเรียนวSาใน
ห>องนอนมีสิ่งของใดอยูSบ>าง Let’s think, what things can we found
in the bedroom? เมื่อนักเรียนตอบคำศัพท7 1 คำ ครูเขียนคำศัพท7
ดังกลSาวบนกระดานและให>นักเรียนคนเดิมโยนบอลกลับมาให>ครู แล>วทำ
เชSนนี้ซ้ำ ๆ โดยเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ
5.4. ครูและนักเรียนชSวยกันตรวจสอบความถูกต>องของคำศัพท7บนกระดาน
อSานคำศัพท7พร>อมกัน 1-2 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 16-17
เรื่อง My Room, my Place
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปVที่ 1
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 16-17
.
หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
เรื่อง My Room, my Place
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
พูดนําเสนอขอมูลจากการอานแผนผัง ตาราง 4.6. ครูและนักเรียนชวยกันตรวจสอบความถูกตองของคําศัพทบนกระดาน
เขียน
อานคําศัพทพรอมกัน 1-2 ครั้ง
เขียนบรรยายลักษณะสิ่งของตางๆในหอง
5.7. กอนการอานเนื้อเรื่อง My Bedroom ครูเตรียมความพรอมนักเรียน
โดยเขียนคําศัพท in, under, on, next, above, behind, in front of,
การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
opposite เรียงเวนวรรคตอกันเปนแถวหนากระดานหรือเตรียมคําศัพท
คณิตศาสตร : การทําแผนภูมิ
สไลดละ 1 คํา จากนั้นครูนําเสนอการใช preposition of place โดยให
การงานอาชีพ : ทักษะอาชีพที่จําเปนใน
นักเรียนแสดงทาทาง โดยใหนักเรียนกํามือซายแทนลูกบอล และแบมือ
ศตวรรษที่ 21
ขวาแทนกระดาษ/กลอง ขณะที่พูด preposition ใด ใหครูสาธิตตัวอยาง
โดยยืนหนากระดาน/สไลดที่มีคําศัพทนั้น ๆ
จุดประสงคการเรียนรู
T: Where is the ball?
ดานความรู
In the box. กํามือซายวางบนมือขวาในลักษณะมือขวาหอมือซาย
การออกเสียงคําศัพท และบอก
Under the box. กํามือซายอยูใตหลังมือขวา
ความหมายคําศัพทเกี่ยวกับการเขียนการ
On the box. กํามือซายอยูบนมือขวา
บรรยายหองโดยใชโครงสรางไดถูกตอง
Next to the box. กํามือซาย อยูติดกับมือขวาในระนาบเดียวกัน
Above the box. กํามือซาย ลอยอยูเหนือมือขวา
ดานทักษะและกระบวนการ
Behind the box. ยกมือขวาขึ้นมา หันหลังมือออก กํามือซายแอบ
เขียนบรรยายลักษณะของหองตางๆ
ไวหลังมือขวา
In front of the box. กํามือซาย ไวหนามือขวาที่ยกขึ้น
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขัขั้นฝึฝก (Practice)
(Practice)
1.9. ครูใหนักเรียนแบงกลุมๆละ 4 คน เพื่ออานเนื้อเรื่อง My Bedroom
จากนั้นใหนักเรียนขีดเสนใตคําศัพทใหมที่ยังไมรูความหมาย ครูอาจ
เตรียมคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือที่เชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตให
นักเรียนคนหาคําศัพท หรือใชพจนานุกรมอังกฤษไทย
10.
2. เมื่อนักเรียนทราบคําศัพทยากแลว ใหนักเรียนในกลุมชวยกันอานเนื้อ
เรื่องในใบงานที่ 2 My Bedroom จากนั้นใหนักเรียนบันทึกรายละเอียด
จากเรื่องที่อานวาในหองนอนนั้นมีสิ่งของใดบาง
11.3.ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม โดยแบงนักเรียนในกลุมเดิม 4 คนใหเปนคู
ทําใบงานที่ 16.1 โดยใหนักเรียนวาดสิ่งของตามตําแหนงในภาพ
หองนอนของ Richard โดยครูเปนผูบอกตําแหนงของสิ่งของตางๆหรือ
ใหนักเรียนวาดตําแหนงของสิ่งของตต่างงๆๆ แลวจึงจับคูสนทนาตามขั้นตอน
ในขอที่ 4 เชน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 16-17
.
เรื่อง My Room, my Place
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Opposite the box. กํามือซาย ใหอยูหางจากมือขวา ในลักษณะตรง
ขามกัน
6.8. ทบทวนอีกครั้ง โดยครูเปนผูบอก preposition of place ใหนักเรียน
ทําทาทางประกอบ
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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วยการเรี
ี่ 2 Happy
Family
หนวหน
ยการเรี
ยนรูทยนรู
ี่ 2 ทHappy
Family
กลุมกลุ
สาระการเรี
มสาระการเรี
ยนรูภยนรู
าษาต
ภาษาต
างประเทศ
างประเทศ

ขัขัน้ ้นนำ�ไปใช้
(Production)
(Production)
(Production)
้นนําไปใช
นํขัาไปใช
เรียนแบ
กลุมๆละ
อา้อนเนื
่อง bedroom
My bedroom
5. ครู5.ใหครู
นักใหเรีนยักนแบ
งกลุมงๆละ
4 คน4 อคน
านเนื
เรื่อ้องเรืMy
ในใบในใบ
13.
แลววาดรู
ูกตองตามรายละเอี
งานทีงานที
่ 16.2่ 16.2
แลววาดรู
ปใหถปูกใหตอถงตามรายละเอี
ยด ยด

แผนการจั
ดการเรี
ที่ 16-17
แผนการจั
ดการเรี
ยนรูทยนรู
ี่ 16-17
Room,
Room,
my my
Place
Place . .
่อง My
เรื่องเรืMy
รายวิรายวิ
ชา ภาษาอั
ชา ภาษาอั
งกฤษงกฤษ
1. A1.computer
A computer
is onis the
on the
table.
table.
A desk
on the
table.
2. A2.desk
lamplamp
in onin the
table.
A poster
on the
above
3. A3.poster
is onis the
wall,wall,
above
the the
bed.bed.
A photo
frame
on the
of the
4. A4.photo
frame
is onis the
top top
of the
shelf.shelf.
cat box
is near
5. A5.catA box
is near
the the
door.door.
6. Two
cushions
are the
on the
6. Two
cushions
are on
bed.bed.
7. CDs
arethe
in the
7. CDs
are in
shelf.shelf.
etc. etc.
เมื่อวาดเสร็
เรียนถามเพื
มีสิ่งของ
4. เมื4.่อวาดเสร็
จแลวจแล
ใหวนักใหเรีนยักนถามเพื
่อนเพื่อ่อนเพื
เปรี่อยเปรี
บเทียยบเที
บวายมีบวสิ่งาของ
12.
งที่วางในตํ
เดีนยวกัน
ใดบาใดบ
งที่วาางในตํ
าแหนาแหน
งเดียงวกั
A ถามที
่ตั้งของสิ
่งของจาก
นักเรีนัยกนเรีAยนถามที
่ตั้งของสิ
่งของจาก
นักเรีนัยกนเรีBยน B
Student
A: Where
is poster?
Student
A: Where
is poster?
Student
on the
อยูาใแหน
นตําแหน
เดีนยให
วกัทนําใหทํา
Student
B: It B:is Itonis the
wall.wall.
etc. etc.
ถาอยูถใานตํ
งเดียงวกั
่องหมายกากบาททั
เครื่อเครื
งหมายกากบาททั
บ บ

เวลาเวลา
2 ชั่ว2โมง
ชั่วโมง
ชั้นมัชัธ้นยมศึ
มัธยมศึ
กษาปกษาป
ที่ 1 ที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Happy Family
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 16-17
.
เรื่อง My Room, my Place
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
6. ครูมอบหมายการบานใหนักเรียนเขียนบรรยายเกี่ยวกับหองนอนหรือ
14.
หองในฝนของนักเรียน My bedroom./My dream bedroom. ใบงาน
ที่ 16.3

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
ดานความรู
เขียนการบรรยายหองโดย - ตรวจความถูกตองของ ใบงาน
ใชโครงสรางไดถูกตอง
การทําแบบฝกหัดในใบ
งาน
ดานทักษะ/กระบวนการ
- ตรวจความถูกตองงาน แบบประเมินการ
ทักษะการเขียน
เขียน
เขียน
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ
รอยละ 70 ผาน
เกณฑ
ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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199
แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะ
หนวยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง My room , my place
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน โดยพิจารณาจาก
เกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึก
พฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

3

3

มุงมั่นใน
การทํางาน
3

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ปฏิบัติตาม
ขอตกลง ของ
กิจกรรม และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ไมผาน (0)
ไมปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง และไม
รับผิดชอบตองานที่
มอบหมาย

ผาน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดบาง
ประเด็น และ ไม
รับผิดชอบตองานที่
มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และ
เต็มใจรวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสและมีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรมการ
เรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูบางครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ตั้งใจและ
ไมตั้งใจทํางานที่
รับผิดชอบในงานที่ มอบหมาย
มอบหมาย ทํางาน
ดวยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ผาน (1)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ

ดี (2)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ใบงานที่ 16.1 เรื่อง My room, my place. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ใบงานที่ 16.2 เรื่อง My room, my place. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:
andadraw
picture.
Read
the Read
text the
andtext
draw
picture.

My bedroom

My favorite room in the house is my bedroom. As you get into my bedroom the first thing
you see is my bed. It’s red and it’s got a purple bedspread, a brown blanket, a long pillow and
a cushion on it. My cat is always sleeping on it. On the day I took this picture there was a dirty
sock and a rugby ball on it too.
As I love cars, there’s a poster with cars above my head, on the wall behind my bed and a
toy car on the chest of drawers to the left of my bed. Next to the toy car I also have my
football trophy, a blue cap on my PSP. There’s a shelf above the chest of drawers and next to
it there’s a window. I love looking out of the window because I can see the park opposite my
house, Where I often play with my friends. There are threes and flowers there. Below the
window there are two sockets.
The floor of my bedroom is made of wood and is brown. I’ve got a rectangular green carpet
on it. I love building model planes on that day there was a plane, a box, blue and some paint
on the floor, in front of my bed, I was building my new Douglas DC-9.
I didn’t mention it but my room is a bit messy. So, on that day, my other sock and my
football boots were on the floor and my baseball bat was against my bed footboard.
Maybe it’s not very tidy but it’s the best bedroom in the world.
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เฉลยใบงานที่ 16.2 เรื่อง My room, my place. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ใบงานที่ 16.3 เรื่อง My room, my place. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Happy Family
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
My bedroom/
My dream bedroom
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
....................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส อน
(........................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ ............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผูตรวจ
(........................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ ............
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หน#วยการเรียนรู,ที่ 3
ชื่อหน#วยการเรียนรู, Going to school
รหัสวิชา อ21101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุ#มสาระการเรียนรู, ภาษาต#างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปRการศึกษา 2561
เวลา 9 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู,/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข,าใจและตีความเรื่องที่ฟcงและอ#านจากสื่อประเภทต#างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย#างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร8อง คำแนะนำ และคำชี้แจงงAายๆ ที่ฟFงและอAาน
(non-text
ม.1/3 เลือก/ระบุ ประโยค และข8อความ ให8สัมพันธRกับสื่อที่ไมAใชAความเรียง(non-text
information) ที่อAาน
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข,อมูลข#าวสาร แสดง
ความรู,สึกและความคิดเห็นอย#างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข8อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณRตAาง ๆ ในชีวิตประจำวัน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข8าใจความสัมพันธRระหวAางภาษากับวัฒนธรรมของเจ8าของภาษา และนำไปใช8ได8
อยAางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
ม.1/1 ใช8ภาษา น้ำเสียง และกริ
าทAาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และ
และกิรยิ าท่
วัฒนธรรมของเจ8าของภาษา
ม.1/2 อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเปjนอยูAและประเพณีของเจ8าของภาษา
มาตรฐาน ต 2.2 เข8าใจความเหมือนและความแตกตAางระหวAางภาษาและวัฒนธรรมของเจ8าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช8อยAางถูกต8องและเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
ม.1/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และความแตกตAาง ระหวAางชีวิตความเปjนอยูAและ
วัฒนธรรมของเจ8าของภาษากับของไทย
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สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธiกับกลุ#มสาระการเรียนรู,อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช8ภาษาตAางประเทศในการเชื่อมโยงความรู8กับกลุAมสาระการเรียนรู8อื่นและเปjน
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู8 และเปmดโลกทัศนRของตน
ตัวชี้วัด
ม.1/1 ค8นคว8ารวบรวม และสรุปข8อมูล / ข8อเท็จจริงที่เกี่ยวข8อง กับกลุAมสาระการเรียนรู8อื่นจาก
แหลAงเรียนรู8และนำเสนอด8วยการพูด/การเขียน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธiกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช,ภาษาต#างประเทศในสถานการณiต#างๆ ทั้งในสถานที่ศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
ม.1/1 ใช8ภาษาสื่อสารในสถานการณRจริง/สถานการณRจำลองที่เกิดขึ้นในห8องเรียนและสถานศึกษา
2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การสนทนาโต8ตอบเกี่ยวกับสิ่งของในห8องเรียน รายวิชา เวลาเรียน และตารางเรียนเพื่อให8ข8อมูล
เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของนักเรียนเปjนการสื่อสารในชีวิตประจำวันรูปแบบหนึ่งที่สร8างและเชื่อมโยง
ความสัมพันธRที่ดีระหวAางบุคคล
3. สาระการเรียนรู,
ด,านความรู, (K)
Vocabulry
Classroom objects: : picture, desk, pen, pencil, exercise book, school bag, clock,
door, window, board, chair, eraser, pencil case, textbook, computer
Classroom instructions: Stand up., Sit down., Don’t eat in class., Don’t make a loud
noise., Don’t write on the board.
Subjects: : Music, Science, Physical Education, Social Studies, English, Art, Computer
Function :: Making request and asking for permission, Describing people
Grammar: article a, an, Present Simple, Possessive Adjective, Noun and Imperative
ด,านทักษะและกระบวนการ (P)
1. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร ตอบคำถาม การอAานออกเสียง การแสดงความคิดเห็นตAอ
กิจกรรมที่ทำในโรงเรียนได8
2. นักเรียนสามารถเขียนคำศัพทR ประโยค เกี่ยวกับภาษาที่ใช8ในห8องเรียน กิจกรรมที่ทำใน
โรงเรียนได8
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ดานเจตคติ (A)
1. เจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ
2. มีความกลาแสดงออก
3. ใชภาษาอังกฤษอยางมีมารยาทถูกตองตามกาลเทศะ
4. รักการเรียนรูภาษาอังกฤษและฝกฝนอยางจริงจังและเพียงพอ
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการแกปญหา
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการสื่อสาร
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
5. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบความรู/ ใบงาน
แบบฝกหัด
กิจกรรมกลุม/เดี่ยว
การเขียนคําศัพท ประโยค
การสนทนาโตตอบ
เกณฑการประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
ตรวจแบบฝกหัด/ ใบงาน
การรวมกิจกรรม
การถาม-ตอบ
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จุดประสงคbการเรียนรู.
ด.านความรู.
1. บอกความหมายคำศัพท1เกี่ยวกับสิ่งของใน
ห@องเรียนได@ถูกต@อง
2. ใช@ article a, an ได@ถูกต@อง
3. พูดถามตอบสิ่งของในห@องเรียนได@
ด.านทักษะและกระบวนการ
พูดถามตอบเกี่ยวกับสิ่งของในห@องเรียนได@
ด.านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝhเรียนรู@

ขอบเขตเนื้อหา
ถามตอบคำศัพท1เกี่ยวกับสิ่งต;าง ๆ ในห@องเรียน เช;น
A: What’s this? B: IT’s a chair.
A: How do you spell it? B: C-H-A-I-R

หน5วยการเรียนรู.ที่ 3 Going to School
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

ขั้นการนำเสนอ (Presentation)
5. ครูชี้ไปที่เก@าอี้และถามประโยคคำถาม
What is this? นักเรียนบางคนอาจจะตอบ It’s a chair. หรือ บางคน
อาจจะ chair อย;างเดียว ครูพูดประโยคตอบ It’s a chair. และให@นักเรียน
สะกดคำศัพท1โดยใช@คำถาม “How do you spell it, please? นักเรียน
สะกดคำศัพท1พร@อมกัน “C-H-A-I-R”
6. ครูหยิบยางลบขึ้นมา แล@วถามประโยค What is this? นักเรียนอาจจะ
ตอบ It’s an eraser. หรือ บางคนอาจจะ eraser อย;างเดียว ครูพูด

กิจกรรมการเรียนรู.
ขั้นนำเข.าสู5บทเรียน (Warm up)
1. นักเรียนจับคู; ช;วยกันเขียนรายการคำศัพท1สิ่งของเปkนภาษาอังกฤษใน
ห@องเรียนที่นักเรียนรู@จักให@มากที่สุด ภายในเวลา 2 นาที
2. นักเรียนเปรียบเทียบรายการคำศัพท1กับนักเรียนคู;อื่นแล@วเพิ่มเติม
คำศัพท1ที่ต;างกัน
3. สุ;มเรียกนักเรียนให@อ;านรายการคำศัพท1สิ่งของที่ได@จากการทำกิจกรรม
4. ครูนำเสนอภาพสิ่งของในห@องเรียน ให@นักเรียนอ;านออกเสียงคำศัพท1
ตามครู

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 18
เรื่อง In The Classroom
รายวิชาภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
รายการสิ่งของในห@องเรียนเพิ่มเติม

สื่อ/แหล5งเรียนรู.
1. บัตรคำศัพท1
2. ใบงานที่ 18.1 เรื่อง Article
3. ใบงานที่ 18.2 เรื่อง What’s this ?

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป^ที่ 1
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ขั้นขัฝ้นกฝ(Practice)
ก (Practice)
10.10.
นักนัเรีกยเรีนจัยนจั
บคูบ ผลั
ดกัดนกัถามตอบเกี
่ยวกั่ยบวกัสิบ่งของต
างๆในห
องเรีองเรี
ยนย(ครู
คู ผลั
นถามตอบเกี
สิ่งของต
างๆในห
น (ครู
อาจแจกภาพสิ
่งของให
นักนเรีักยเรีนฝยนฝ
กถามตอบ
หรือหรืใหอนใหักนเรีักยเรีนใช
ของจริ
งที่งที่
อาจแจกภาพสิ
่งของให
กถามตอบ
ยนใช
ของจริ
มีในการฝ
กถามตอบได
) ตามรู
ปแบบประโยคที
่ไดเ่ไรีดยเนไป
โดยใช
เวลาเวลา
มีในการฝ
กถามตอบได
) ตามรู
ปแบบประโยคที
รียนไป
โดยใช

ประโยคตอบ
ประโยคตอบ
It’sIt’s
an an
eraser.
eraser.
และให
และให
นักนเรีักยเรีนสะกดคํ
ยนสะกดคํ
าศัพาศัทพโดยใช
ทโดยใช
คําถาม
คําถาม
“How
dodo
youyou
spell
it please?
นักนัเรีกยเรีนสะกดคํ
าศัพาศัทพพทรพอมกั
น น“E-“E“How
spell
it please?
ยนสะกดคํ
รอมกั
R-A-S-E-R”
R-A-S-E-R”
7. ครู
ขียเนบทสนทนาเพื
่อถามตอบสิ
่งของในห
องเรีองเรี
ยนบนกระดาน
7. เครู
ขียนบทสนทนาเพื
่อถามตอบสิ
่งของในห
ยนบนกระดาน
A :AWhat
is this?
: What
is this?
B :BIt’s: It’s
a……………………………
/It /It
is an…………………………..
a……………………………
is an…………………………..
A :AHow
dodo
youyou
spell
it? it?
: How
spell
B :B…………………………………………………………..
: …………………………………………………………..
8. นั8.กนัเรีกยเรีนแบ
งกลุงกลุ
ม กลุ
มละเท
าๆกัาๆกั
น ครู
ตรคํตารคํศัพาศัทพเกีท่ยเกีวกั่ยบวกับ
ยนแบ
ม กลุ
มละเท
น แครูจกบั
แจกบั
สิ่งของในห
องเรีองเรี
ยนกลุ
มละมละ
5 คํ5า คํแต
คําศัคพําศัทพจทะเรีจะเรี
ยงตัยวงตัอักวอัษรแตกต
างไป
สิ่งของในห
ยนกลุ
า แต
กษรแตกต
างไป
จากเดิ
ม นัมกนัเรีกยเรีนแต
ละชลวะชยกัวยกั
นคินดคิวาดคํวาศัคํพาศัทพนทั้นนคืั้นอคือะไร
เมื่อเมืนั่อกนัเรีกยเรีนคิยนคิ
ดด
จากเดิ
ยนแต
ออะไร
รูคํารูตอบต
องนํอางนํบัตาบัรคํตารคํศัพาศัทพมทาหาครู
และตอบคํ
าถาม
What
is this?
คําตอบต
มาหาครู
และตอบคํ
าถาม
What
is this?
และและ
How
dodo
youyou
spell
it? it?
กลุกลุ
มใดได
คําตอบครบทั
้งกอ้งกนเป
นผูนชผูนะชนะ
How
spell
มใดได
คําตอบครบทั
อนเป
9. ครู
a หรื
อีกอีครัก้งครั(ครู
อาจแสดงภาพสิ
่งของต
างๆใน
9. ทครูบทวนการใช
ทบทวนการใช
a อหรืan
อ an
้ง (ครู
อาจแสดงภาพสิ
่งของต
างๆใน
หอหงเรีองเรี
ยนย3-5
ภาพภาพ
และให
นักนเรีักยเรีนบอกว
าตอาตงใช
a หรื
นําหน
า า
น 3-5
และให
ยนบอกว
องใช
a อหรืan
อ an
นําหน
สิ่งของนั
้นๆ้น)ๆ )
สิ่งของนั
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ขั้นนําไปใช (Production)
13. นักเรียนดูภาพหองเรียนในใบงานที่ 18.1 แลวชวยกันคิดวาใน
หองเรียนควรมีอะไรเพิ่มเติมอีก
14. นักเรียนเปรียบเทียบรายการสิ่งของในหองเรียนของตนกับเพื่อนวา
สิ่งใดแตกตางกัน เชน a computer, a book shelves ฯลฯ

ประมาณ 5 นาที เมื่อครบเวลาที่กําหนด ครูสุมนักเรียน 1-2 คู เพื่อพูด
ถามตอบหนาชั้นเรียน
11. นักเรียนทําใบงานที่ 18.1 เรื่อง Article (ครูอาจจะใหนักเรียน
เลือกทําแบบฝกหัดตามความเหมาะสมของเวลา)
12. นักเรียนทําใบงานที่ 18.2 เรื่อง What’s this? โดยใหนักเรียนตาม
ประโยคถามตอบสิ่งของใหหองเรียนใหสมบูรณ (ครูอาจจะใหนักเรียน
เลือกทําแบบฝกหัดตามความเหมาะสมของเวลา)
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. บอกความหมายคําศัพท
เกี่ยวกับสิ่งของในหองเรียนได
ถูกตอง
2. ใช a, an ไดถูกตอง
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะพูดโตตอบ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจสอบความถูกตอง
ของการทําแบบฝกหัด
ในใบงานที่ 18.1 และ
18.2

ใบงานที่ 18.1 และ
ใบงานที่ 18.2

ถูกตองรอยละ 70 ผาน
เกณฑ

ตรวจความถูกตองของ ใบงานที่ 18.3
งานเขียนใบงานที่ 18.3

ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

สังเกตพฤติกรรม

ไดระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไปถือวา
ผาน

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ................................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ................................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่................เดือน................ป...............
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ใบงานที่ 18.1 เรื่อง Article
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 18 เรื่อง In the classroom
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Name: …………………………………………………………………………………………….Class: ………..No. …………
A.
Complete with a or an.
1.
………….door
6. ………………exercise book
2.
………….pencil
7. ……………….pen
3.
………….picture
8. ……………….board
4.
………….eraser
9. ……………….computer
5.
………….chair
10. ……………..desk
B.

Write the things in the class what
that you see in the picture.

1 ……………………………………………..
2 ………………………………………………
3. ……………………………………………..
4. ……………………………………………..

5. ……………………………………………..
6. …………………………………………….
7. ……………………………………………..
8. ……………………………………………….
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เฉลยใบงานที่ 18.1 เรื่อง Article
หนMวยการเรียนรูQที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูQที่ 18 เรื่อง In the classroom
รายวิชา ภาษาตMางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปhที่ 1
Name: …………………………………………………………………………….………………….Class: ………..No. …………
A. Complete with a or an.
1. ……a…….door
6. ……an…………exercise book
2. ……a…….pencil
7. ……a………….pen
3. ……a…….picture
8. ……a………….board
4. ……an…….eraser
9. ………a……….computer
5. ……a…….chair
6.
10. ……a………..desk
B. Write what you see in the picture.

คำตอบ
1.
a pencil
2.
a book
3.
a watch
4.
a door
5.
a bag
dog
a door
6.

7. a window
8. a table/a desk

207

208
216

ใบงานที่ 18.2 เรื่อง What’s this?
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 18 เรื่อง In the classroom
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Complete the sentences.
What’s
t………………….?

1.

2.
……………………………
…………………….

3.

4.

5.

It’s………………….........
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เฉลยใบงานที่ 18.2 เรื่อง What’s this?
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 18 เรื่อง In the classroom
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

1. What is this?
It is a clock.

2. What is this?
It is a table.

3. What is this?
It is a pen.

4. What is this?
It is a notebook.

5. What is this?
It is a bag.
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ใบงานที่ 18. 3 เรื่อง Design your dream classroom
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 18 เรื่อง In the classroom
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Instruction: : Make a list of the things you want to have in your classroom.
e.g. – a computer
- a board
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………..
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บัตรคําศัพท
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 18 เรื่อง In the classroom
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

TONBOKOE

L E B TA
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CKLOC

ERUPICT

212

221

HICHAR
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน“มีวินัย” “ใฝเรียนรู”
หนวยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เรื่อง In the Classroom
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ 21101 ภาคเรียนที1่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่
สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

หมายเหตุ
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เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“มีวินัย”
พฤติกรรมบ@งชี้
ปฏิบัติตามข.อตกลง
กิจกรรมและ
รับผิดชอบ
ในงานที่มอบหมาย

ไม@ผ@าน(0)
ไมBปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงและไมB
รับผิดชอบตBอ
งานที่มอบหมาย

ผ@าน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.บบาง
.าง
ประเด็นและไมB
รับผิดชอบตBองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.ดี
ข.อตกลงได.ดีและ
รับผิดชอบในงานที รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
มอบหมาย
บางสBวน

เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“ใฝOเรียนรูQ”
พฤติกรรมบ@งชี้
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรูQ

ไม@ผ@าน (0)
ไมBตั้งใจเรียน

ผ@าน (1)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บางครั้ง

ดี (2)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บBอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บBอยครั้ง
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ตัวอย่าง Learning Log
Name:

Date:

Enter topic here
What I have learnt is …

What I liked most about
the lesson was …

I want to find out more
about …
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จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
นักเรียนบอกความหมายเกี่ยวกับคําสั่งตางๆ ใน
หองเรียนได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถพูดและปฏิบัติตามคําสั่งตางๆได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา
เขาใจคําสั่งตางๆ ในหองเรียน เชน Stand up,
sit down, hand up, hand down, Work in
groups. Work in pairs.

หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา (Warm up)
1. ครูออกคําสั่งงายๆใหนักเรียนปฏิบัติตาม เชน Stand up, sit
down, hand up, hand down, turn left, turn right แลวให
นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆ
2. ครู ให นั กเรี ย นเล น เกม Simon Says โดยในรอบแรก ครู พู ด ว า
Simon Says: แล วตามด วยคํ าสั่งข างต น เช น Simon Says: stand
up, Simon Says: sit down ไปเรื่อยๆ โดยใหนักเรียนทุกคนตั้งใจฟง
แลวปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆ โดยครูพยายามตรวจสอบความเขาใจของ
นักเรียนโดยใชภาษากายรวมดวย
3. ครูเพิ่มความสนุกในการเลนเกม โดยการออกคําสั่ง แตใหนักเรียน
ปฏิบัติในสิ่งที่ตรงขามกับ คําสั่ง เชน ครูพูดวา Simon Says: stand
up แต นักเรียนตองนั่งลง ทํ าตรงข ามกั บคํ าสั่ง ประมาณ 3-4 รอบ
นักเรียนที่ปฏิบัติไมได ครูใหทํากิจกรรมพิเศษที่ครูเตรียมไว
4. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบวาในชั่วโมงนี้จะได
เรียนรูเรื่องของคําสั่งในหองเรียน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 19
เรื่อง Look at Your Book.
รายวิชาภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ปายคําสั่งในหองเรียน

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงานที่ 19.1 เรื่อง Classroom
Instruction

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

225

217

หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นฝก (Practice)
7. แจกบัตรคําศัพทใหนักเรียนเพื่อฝกออกคําสั่งใหเพื่อน ๆปฏิบัติ
ตาม
8. นักเรียนทําใบงานที่ 18.1 เรื่อง Classroom Instructions เพื่อ
ฝกเรื่องของคําสั่งในหองเรียน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 19
เรื่อง Look at Your Book.
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ขั้นการนําเสนอ (Presentation)
5. ครูนําเสนอบัตรคําศัพทเกี่ยวกับคําสั่ง ในหองเรียน และใหนักเรียน
ออกเสียงตามครูจนนักเรียนออกเสียงไดคลอง
Work with your partner.
Work in groups.
Open your book.
Don’t eat in the classroom.
Don’t make a loud noise.
6. ครูอธิบายคําสั่งในหองเรียนทั้งสองประเภท คือ สั่งใหทํา และสั่ง
หาม นอกจากนี้หากตองการใหสุภาพ อาจเพิ่มเติมคําวา please ทาย
ประโยค

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นสรุป (Wrap up)
10. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสิ่งที่ไดเรียนมา โดยเขียน Learning
Log เกี่ยวกับการออกคําสั่ง (Instructions) ใหกระทําสิ่งตาง ๆและ
คําสั่ง (Instructions) หามกระทําสิ่งตาง ๆ ที่สําคัญและจําเปนใน
หองเรียนโดยครูสามารถเลือกแบบบันทึกการเรียนรู ดังตอไปนี้
สิ่งหนึ่งที่ฉันไดเรียนรูจากบทเรียนวันนี้ คือ .........................
ฉันนาจะเรียนรูไดดีกวานี้ คือ .........................
สิ่งที่ใหฉันไดใชความคิดจริงๆ คือ .........................
หรือ
สิ่งที่ชอบ.........................................................................
สิ่งที่ไมชอบ…………………………………………………………….
สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ………………………………………………….

ขั้นนําไปใช (Production)
9. นักเรียนคิดกฎระเบียบในชั้นเรียนคนละ 1 ขอ และจัดทําปายลง
ในกระดาษที่ครูจัดเตรียมใหเปนการบานเพื่อนําไปติดปายนิเทศ
ภายในหองเรียน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 19
เรื่อง Look at Your Book.
รายวิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
ตรวจความถูกตองของ ใบงานที่ 19.1
ดานความรู
นักเรียนเขียนเกี่ยวกับคําสั่ง การทําแบบฝกหัด
ตางๆ ในหองเรียน
(Classroom Instructions)

เกณฑ
ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป

ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะพูดและปฏิบัติตาม
คําสั่งตางๆได

พูดและปฏิบัติตาม

แบบประเมินการพูด ไดระดับคุณภาพ 3
โตตอบ
ขึ้นไปถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝเรียนรู
3.มุงมั่นในการทํางาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2 ทุก
รายการขึ้นไปถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(..............................................................)
วันที่ .........เดือน....................ป...............

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(..............................................................)
วันที่ .........เดือน....................ป...............
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ใบงาน 19.1 เรื่อง Classroom Instructions
หนDวยการเรียนรูJที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูJที่ 19 เรื่อง Look at your book.
รายวิชา ภาษาตDางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1
Name:……………………………………………………………….………….………………………..Class: …………No: ……….
Match the instructions in the box below with the pictures.
a. Open the book
d. Don’t eat in the class.

b. Don’t make a loud noise.
e. Don’t write on the board.

c. Sit down, please.

1. ……………………………………………………….

2. ……………………………………………………….

3. ……………………………………………………….

4. ……………………………………………………….

5. ……………………………………………………….
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เฉลยใบงาน 19.1 เรื่อง Classroom Instructions
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Look at your book.
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Name:……………………………………………………………….………….………………………..Class: …………No: ……….
Match the instructions in the box below with the pictures.
a. Open the book
d. Don’t eat in the class.

b. Don’t make a loud noise.
e. Don’t write on the board.

c. Sit down, please.

1. Sit down, please.

2. Open the book

3. Don’t make a loud noise

4. Don’t write on the board.

5. Don’t eat in the class
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน“มีวินัย” “ใฝเรียนรู”
หนวยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Look at Your Book.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจ ารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่
สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

หมายเหตุ
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เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“มีวินัย”
พฤติกรรมบ@งชี้
ปฏิบัติตามข.อตกลง
กิจกรรมและ
รับผิดชอบ
ในงานที่มอบหมาย

ไม@ผ@าน(0)
ไมBปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงและไมB
รับผิดชอบตBอ
งานที่มอบหมาย

ผ@าน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.บบาง
.าง
ประเด็นและไมB
รับผิดชอบตBองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.ดี
ข.อตกลงได.ดีและ
รับผิดชอบในงานที รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
มอบหมาย
บางสBวน

เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“ใฝOเรียนรูQ”
พฤติกรรมบ@งชี้
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรูQ

ไม@ผ@าน (0)
ไมBตั้งใจเรียน

ผ@าน (1)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บางครั้ง

ดี (2)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บBอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บBอยครั้ง
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ตัวอย่าง Learning Log
Name:

Date:

Enter topic here
What I have learnt is …

What I liked most about
the lesson was …

I want to find out more
about …
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา (Warm up)
1. ครูแบงนักเรียนเปน 2 ทีม แลวใหนักเรียนเลนเกม Hangman คําศัพทตอไปนี้
จุดประสงคการเรียนรู
Music, Maths, Science, Library, Physical Education, Social Studies โดยครู
ดานความรู
เลือกคําศัพทมาทีละ 1 คํา แลวขีดตามจํานวนตัวอักษรของคําศัพทแตละคํานั้น เชน
1. บอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับวิชา คําวา Music ครูขีด 5 ขีด ดังนี้ __ __ __ __ __ แลวใหนักเรียนแตละกลุมผลัดกัน
เรียนได
ทายตัวอักษร ถาทายถูกก็รอด ถาทายผิดก็จะถูกแขวนคอ โดยครูวาดรูปภาพคนถูก
2. เขียนเกี่ยวกับวิชาที่ชื่นชอบตาม
แขวนคอทีละสวน ดังนี้ หัว, ตัว, แขนซาย, แขนขวา, ขาขางซาย และขาขางขวา ทีม
ทีม่ถูกทีแขวนคอก็
่ถูกแขวนคอก็
จะแพ้
โดยในการเล่
อาจจะให้
อักษรตั
างของคำ
โครงสรางที่กําหนดใหได
จะแพ
โดยในการเล
นครูนอครู
าจจะให
ตัวอัตกัวษรตั
วอยวาอย่
งของคํ
าศัพ�ทศัคพําท์นั้น
คำมาเพิ
�นั้น่มนัเติ้นมมาเพิ
เพื่อนให้เกมง
การเล่
ดานทักษะและกระบวนการ
ไดเพื่ม่อเติใหมกได้ารเล
ายขึน้นเกมง่ายขึ้น
1. ทักษะการพูด
2. ทักษะการเขียน
2. ครูนําเสนอบัตรรูปภาพวิชาเรียน และใหนักเรียนบอกชื่อวิชาเปนภาษาอังกฤษ
ดานคุณลักษณะ
พรอมทั้งสะกดคําศัพทใหถูกตอง
1. มีวินัย
ครู : What subject is it?
2. ใฝเรียนรู
นักเรียน : It is……………………………………. .
ครู : How do you spell it?
(ถาไมมีนักเรียนคนใดตอบใหครูเปนผูตอบ พรอมกับเขียนคําศัพทลงบนกระดาน)

ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพทเกี่ยวกับวิชาตางๆ ในโรงเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 20
เรื่อง What Is Your Favorite Subject?
รายวิชาภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. เกม Hangman
2. ใบงานที่ 20.1 เรื่อง What
subject do you like?
3. บัตรคําศัพทวิชาเรียน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

คําถาม
What subject

do you/they/we
does he/she

like?

ขั้นการนําเสนอ (Presentation)
2. ครูสุมนักเรียน 2-3 คน เกี่ยวกับวิชาทีนักเรียนชื่นชอบในโรงเรียน เชน
A: What subject do you like?
B : I like English.
(หากนักเรียนตอบไมเต็มประโยค ใหครูตอบใหเต็มประโยค แลวเขียนประโยค
คําถามและคําตอบบนกระดาน)
3. ครูชูภาพนักเรียนนั่งเรียนวิชาคณิตศาสตร แลวถามประโยค
A: What subject does he like?
B : He likes maths.
พรอมกับเขียนประโยคคําถามและคําตอบบนกระดาน
4. ครูนํานักเรียนอภิปรายเรื่องถามตอบวิชาที่ชอบ และการใชของ do และ does
พรอมทั้งการตอบคําถาม โดยโครงสรางประโยคบนกระดาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 20
เรื่อง What Is Your Favorite Subject?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
3. ครูใหแจงนักเรียนทราบวาในชั่วโมงนี้จะเรียนรูเรื่องของวิชาเรียนและตารางสอน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
6. นักเรียนทํากิจกรรม Survey โดยครูแจกตารางสํารวจใหนักเรียนคนละ 1 แผน
ใหนักเรียนเดินไปถามเพื่อน 5 คนวาชอบวิชาอะไรตามโครงสรางที่เรียนมา และ
ใหทํา  ลงในชองวิชาที่เพื่อนตอบ

ขั้นฝก (Practice)
5. นักเรียนจับคูผลัดกันถามตอบ เพื่อฝกการถามตอบวิชาที่ชอบ
Student A : What subject do you like?
Student B : I like ………………………………… .
6. นักเรียนทําใบงานที่ 20.1 เรื่อง What subject do you like? เพื่อฝกการ
ถามตอบวิชาที่ชื่นชอบตามโครงสรางที่เรียนมา

คําตอบ
I/They/We like+ชื่อวิชา
He/She likes+ชื่อวิชา

แผนการจัดการเรียนรูที่ 20
เรื่อง What Is Your Favorite Subject?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

สิ่งหนึ่งที่ฉันไดเรียนรูจากบทเรียนวันนี้ คือ .........................
ฉันนาจะเรียนรูไดดีกวานี้ คือ .........................

ขั้นสรุป (Wrap up)
นักเรียนสรุปเขียนสรุปความรูสั้นๆ จากสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมง โดยครูสามารถ
เลือกแบบบันทึกการเรียนรู ดังตอไปนี้

เมื่อสำสํ�ารวจครบแล้
รวจครบแลวให้
ใหเขียนประโยคบรรยายว่
นประโยคบรรยายวาาเพื
เพื่อ่อนชอบวิ
นชอบวิชชาอะไร
าอะไร หลั
หลังงจากนั
จากนั้น้นครู
ครู
ยกนั
ยนบางคนอ่
านประโยคให้
่อนฟั
สุมสเรีุ่มยเรีกนั
กเรีกยเรีนบางคนอ
านประโยคให
เพื่อเพืนฟ
งง
e.g. Student A : John likes maths. Andy and Tom likes P.E.
Student B : Sarah likes computer but Annie likes music.

Name Maths Art P.E. Science English Music Computer
John
/
Andy
/
/
Annie
/
Tom
/
/
Sarah
/

ตัวอยาง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 20
เรื่อง What Is Your Favorite Subject?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 20
เรื่อง What Is Your Favorite Subject?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ใหฉันไดใชความคิดจริงๆ คือ .........................
หรือ
สิ่งที่ชอบ.........................................................................
สิ่งที่ไมชอบ…………………………………………………………….
สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ………………………………………………….

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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240
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
พูดโตตอบใหขอมูลเกี่ยวกับ ตรวจความถูกตองของ
วิชาที่ชื่นชอบโดยใช
การทําแบบฝกหัด
โครงสรางPresent Simple
Tense ไดถูกตอง
ดานทักษะ/กระบวนการ
พูดโตตอบใหขอมูลเกี่ยวกับ พูดโตตอบ
วิชาที่ชื่นชอบโดยใช
โครงสรางPresent Simple
Tense ไดถูกตอง
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ใบงานที่ 20.1

ถูถูกกต้ตอองร้
งรอยละ
ยละ 70 ขึ้น
ขึไป้นไป

แบบประเมินทักษะ
ษะการ
การพู
พูด ด

ไดระดับคุณภาพ 3
ได้
3ขึ้นขึไปถื
้นไปถื
อวอาว่ผาาผ่นาน

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2
ได้
้นไปถื
2ทุกทุรายการขึ
กรายการขึ
้นไปอวา
ถืผอานว่าผ่าน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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ใบงานที่ 20.1 เรื่อง What Subject do you like?
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 20 เรื่อง What is you favourite subject?
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Name………………………………………………….Class………………………..No……………………..

Fill in the blanks with these words.
do

PE

does

1. A : What subject ………she like?
B : She likes English.
2. A : What subject ………Tom and Simon like?
B : I like science.
3. A : What subject does he like?
B : He ………….. art.
4. A : What subject do they like?
B : They……………… music.
5. A : What subject does Tim like?
B : He likes ……………………..

likes

like
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เฉลยใบงานที่ 20.1 เรื่อง What Subject do you like?
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 20 เรื่อง What is you favourite subject?

รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Name………………………………………………….Class………………………..No……………………..

Fill in the blanks with these words.
do

PE

does

1. A : What subject does she like?
B : She likes English.
2. A : What subject do Tom and Simon like?
B : I like science.
3. A : What subject does he like?
B : He likes art.
4. A : What subject do they like?
B : They like music.
5. A : What subject does Tim like?
B : He likes PE.

likes

like
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน“มีวินัย” “ใฝเรียนรู”
หนวยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง What is you favourite subject?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ 21101 ภาคเรียนที1่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจ ารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่
สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

หมายเหตุ
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เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“มีวินัย”
พฤติกรรมบ@งชี้
ปฏิบัติตามข.อตกลง
กิจกรรมและ
รับผิดชอบ
ในงานที่มอบหมาย

ไม@ผ@าน(0)

ผ@าน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
ไมBปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.บบาง
.าง
ข.อตกลงได.ดี
ข.อตกลงได.ดีและ
ข.ข้ออตกลงและไมB
ตกลงและ
ประเด็นนและไมB
และ
ชอบในงาน รัรับบผิผิดดชอบในงานที
ชอบในงาน ่
ประเด็
รับผิดชอบในงานที
รั
บ
ผิ
ด
ชอบตB
อ
ไม่รับผิดชอบต่อ ไม่รัรบับผิผิดดชอบตB
ชอบต่อองาน
งาน ทีมอบหมายเพี
่มอบหมายเพียง
ทีมอบหมาย
่มอบหมาย
งานที่มอบหมาย
ทีที่ม่มอบหมาย
บางส่
อบหมาย
บางสBววนน

เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“ใฝOเรียนรูQ”
พฤติกรรมบ@งชี้
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใสBและ
ละมี
มีความเพี
ความเพียยร ร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรูQ

ไม@ผ@าน (0)
ไมBตั้งใจเรียน

ผ@าน (1)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่และ
เอาใจใสB
ละมี
มีความเพียรยร
ความเพี
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บางครั้ง

ดี (2)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่และ
เอาใจใสB
ละมี
มีความเพียรยร
ความเพี
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บBอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่และมี
ละ
เอาใจใสB
มีความเพียรยร
ความเพี
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บBอยครั้ง
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ตัวอย่าง Learning Log
Name:

Date:

Enter topic here
What I have learnt is …

What I liked most about
the lesson was …

I want to find out more
about …
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ดานความรู
1. บอกโครงสรางการใช do และ does ได
2. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับวิชาและตารางเรียน
ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะเขียนตารางสอน
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา
เขาใจคําศัพทวิชาเรียน ประโยคการบอก
ตารางเรียน เชน
Do you have art at 10 on Fridays?
I have 6 classes on Mondays, Wednesdays
and Fridays.
I have Maths every day in the morning.

หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Technology)/ PE (physical education)/ music/
geography/ art
3. ครูใหนักเรียนดูตารางเรียนของ Kim

กิจกรรมการเรียนรู
สื่อ/แหลงเรียนรู
ขั้นนํา (Warm up)
1. ใบความรูที่ 21.1 Present Simple Tense
1.นักเรียนทํากิจกรรมทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับวิชาที่เรียนมา โดย 2. ใบงานที่ 21.1 Timetable
ใหครูถคาม
What
subject
โดยให้
รูถาม
What
subjectdodoyouyoulike?
like?สุสุมม่ นันักกเรีเรียยนตอบคํ
นตอบคำา�ถาม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นสอน (Presentation)
งานเขียนบรรยายวิชาตางๆ ตามตารางเรียน
2. ครูนําเสนอคําศัพทวิชา ดังนี้
(Timetable)
science /social studies/ history/IT (Information

แผนการจัดการเรียนรูที่ 21
เรื่อง My Schedule (Timetable)
รายวิชาภาษาอังกฤษ
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
7. ครูใหนักเรียนสรางตารางเรียนของนักเรียนเอง โดยกําหนด
วิชาเรียนที่นักเรียนสนใจลงไปในตาราง จากนั้น ใหตกแตงให

ขั้นฝก (Practice)
6. นักเรียนจับคูฝกเขียนเกี่ยวกับตารางเรียน (ในใบงานที่ 21.1)
โดยนักเรียนอานตารางเรียนและเขียนบอกวิชาเรียนได และเปลี่ยน
ประโยคบอกเลาใหเปนประโยคคําถามได

แผนการจัดการเรียนรูที่ 21
เรื่อง My Schedule (Timetable)
รายวิชาภาษาอังกฤษ
แลวถามประโยคคําถาม
ครู Does Kim have art on Thursdays at 1.30?
นักเรียน No, he doesn’t. He has art on Fridays at 1.30.
ครูเขียนประโยคบนกระดาน และขีดเสนใต does และ have
4. ครูนํานักเรียนอภิปรายการถามตอบตารางเรียนโดยใช
โครงสราง Present Simple : Questions and short answer.
โดยครูเขียนโครงสรางการใช do และ does ในการถามตาราง
เรียน และทบทวนเรื่องของ have และ has และการใช at และ
on ในการพูดเกี่ยวกับตารางเรียน (ในใบความรูที่ 21.1)
5. ครูเขียนสรุปเพิ่มเติมจากใบความรู at+เวลา และ on+วัน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 21
เรื่อง My Schedule (Timetable)
รายวิชาภาษาอังกฤษ
พรอ(Production)
มทั้งเขียนบรรยายถึงวิชาที่ชอบเรียน โดยใชประโยค
ขัสวยงาม
้นนำ�ไปใช้
7.
ห้นักเรีเชยนนสร้
งตารางเรี
ยนของนั
ที่คครู
รูสใอนไป
วิชาาที
่ชอบ เวลาที
่เรียนกเรีวันยทีนเอง
่เรียนโดยกำ
เปนต�หนด
น
วิชาเรียนที่นักเรียนสนใจลงไปในตาราง จากนั้น ให้ตกแต่งให้
สวยงาม พร้อมทั้งเขียนบรรยายถึงวิชาที่ชอบเรียน โดยใช้ประโยค
ที่ครูสอนไป เช่น วิชาที่ชอบ เวลาที่เรียน วันที่เรียน เป็นต้น

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
บอกโครงสรางการใช
Present Simple
ดานทักษะ/กระบวนการ
เขียนตารางเรียนและ
นและวิชา
วิทีช่ าที
อบ่ชอบ
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจความถูกตองของ
การทําแบบฝกหัด

ใบงานที่ 21.1

ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป

ตรวจความถูกตองของ
งานเขียน

แบบประเมินงานเขียน ได้
ไดระดับคุณภาพ 3
3ขึ้นขึไปถื
้นไปถื
อวอาว่ผาาผ่นาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ได้
ไดระดับคุณภาพ 2 ทุก
ทุรายการขึ
กรายการขึ
้นไปถื
ดานคุณลักษณะ
้นไปถื
อวาอผว่านผ่าน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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ใบงานที่ 21.1 เรื่อง (Timetable)
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School
แผนการเรียนรูที่ 21 เรื่อง My schedule (Timetable)
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

08.3009.3010.3011.3009.25
10.25
11.25
11.25
Maths
IT
History
Science
Maths
Thai
Social
Thai
Maths
Art
Studies
English
Maths
Geography
Maths
History
Social
Science
Studies

12.3013.30

13.3014.25
PE

14.3015.25
English

Lunch

A .Look at the class schedule above and complete the sentences.
1. I have…………………..every day.
2. I have ………………………………..at 13.30 Thursdays and Fridays.
3. I have PE on …………………………………….. and ………………………………
4. I have …………………… at 11.30 on Wednesdays.
5. I have 4 ………………………..classes a week.
B. Change the positive sentences into the question form.
1. We have English at 10.
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. He has history at 11.30 on Mondays.
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Susie has art on Fridays.
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Tom and Tim have geography at 13.30 on Fridays.
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. You like to study history.
…………………………………………………………………………………………………………………………

IT

Thai

Music
Music

PE
Geography
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เฉลยใบงานที่ 21.1 เรื่อง (Timetable)
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School
แผนการเรียนรูที่ 21 เรื่อง My schedule (Timetable)
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
A . Look at the class schedule above and complete the sentences.
1. I have maths every day.
2. I have music at 13.30 Thursdays and Fridays.
3. I have PE on Mondays and Thursdays.
4. I have Art at 11.30 on Wednesdays.
5. I have 4 English classes a week.
B. Change the positive sentences into the question form.
1. Do we have English at 10?
2. Does he have history at 11.30 on Mondays?
3. Does Susie have art on Fridays?
4. Do Tom and Tim have geography at 13.30 on Fridays?
5. Do you like to study history?
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ใบความรูที่ 21.1 เรื่อง Present Simple Tense
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 21 เรื่อง My schedule (Timetable)
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Present Simple : Questions and short answer.
I
you
Do
we
they
plural noun
he
she
Does
it
singular pronoun

base verb

Examples :
Do you have art on Fridays?
Does she have English on Tuesdays?
Do Simon and Ann have PE on Fridays?
Does Tim have science every day?

Short answers:
Yes, I/you/we/they do.
he/she/it/ does.

No, I/you/we/they do not.
he/she/it/ does not.

?
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน“มีวินัย” “ใฝเรียนรู”
หนวยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง My schedule (Timetable)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ 21101 ภาคเรียนที1่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรีย นเกี่ย วกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่
สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

หมายเหตุ
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เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“มีวินัย”
พฤติกรรมบ@งชี้

ไม@ผ@าน(0)

ปฏิบัติตามข.อตกลง ไมBปฏิบัติตนตาม
กิจกรรมและ
ตกลงและ
ข.ข้ออตกลงและไมB
รับผิดชอบ
ไม่รัรบับผิผิดดชอบตB
ชอบต่ออ
ในงานที่มอบหมาย งานที
งานทีม่ ่มอบหมาย
อบหมาย

ผ@าน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.บาง
บ.าง
ประเด็นนและไมB
และ
ประเด็
ผิดชอบต่
อ
รัไม่
บผิรดับชอบตB
องาน
งานที
่มอบหมาย
ที่มอบหมาย

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.ดี
ข.อตกลงได.ดีและ
ชอบในงาน รัรับบผิผิดดชอบในงานที
ชอบในงาน ่
รัรับบผิผิดดชอบในงานที
ทีมอบหมายเพี
่มอบหมายเพียยงง
ทีมอบหมาย
่มอบหมาย
บางส่
บางสBวน

เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“ใฝOเรียนรูQ”
พฤติกรรมบ@งชี้
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใสBและ
ละมี
มีความเพี
ความเพียรยร
พยายามใน
นร้ ู.
การเรียนรู
และรBวมกิจกรรม
และร่
การเรียนรู
นร้ ูQ

ไม@ผ@าน (0)
ไมBตั้งใจเรียน

ผ@าน (1)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสB
ละมี
เอาใจใส่และ
มีความเพียรยร
ความเพี
พยายามใน
พยายามใน
การเรียยนรู
การเรี
นรู้.
และร่ววมกิ
มกิจจกรรม
กรรม
และรB
การเรียนรู้บางครั้ง
การเรียนรู.บางครั้ง

ดี (2)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใสBและ
ละมี
มีความเพี
ความเพียยร ร
พยายามใน
พยายามใน
การเรี
การเรียยนรู
นร้ ู.
และร่วมกิจกรรม
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู้บ่อยครั้ง
การเรียนรู.บBอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่และ
เอาใจใสB
ละมี
มีความเพียรยร
ความเพี
พยายามใน
พยายามใน
การเรียยนรู
การเรี
นรู้.
และร่วมกิจกรรม
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู้บ่อยครั้ง
การเรียนรู.บBอยครั้ง
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ขอบเขตเนื้อหา
การพูดขอร-อง ขอความช3วยเหลือจากผู-อื่น เช3น
Can I borrow your pen, please.
Can I go out, please.
ด.านความรู.
ใช-สํานวนภาษาที่สุภาพในการพูดขอร-อง ขอความ
ช3วยเหลือจากผู-อื่นได-ถูกต-อง
ด.านทักษะและกระบวนการ
ทักษะอ3าน
ด.านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ_เรียนรู3. มุ3งมั่นในการทำงาน

หน4วยการเรียนรู.ที่ 3 Going to School
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ
กิจกรรมการเรียนรู.
ขั้นนำ (Warm up)
1. ครู ใ ห- นั ก เรี ย นเล3 น เกม What’s missing? ครู แ บ3 ง นั ก เรี ย น
ออกเปkน กลุ3ม กลุ3มละ 5 คนโดยครูอาจจะใช-วัสดุจริงเกี่ยวกับสิ่งของ
ในห-องเรียน ที่นักเรียนได-เรียนมาแล-วในครั้งที่แล-ว หรือใช-เปkนบัตร
คำศั พ ทo เล็ ก ๆ (หากใช- เปk น บั ต รคำศั พ ทo เล็ ก ๆ ครู ใช- วิ ธี ก ารแจก
กระดาษให-กับนักเรียน แล-วให-นักเรียนเขียนคำศัพทoเกี่ยวกับสิ่งของ
ในห-องเรียน คนละ 2 คำ) หรือครูให-นักเรียนหยิบสิ่งของที่ติดตัวมา
ขึ้นมาวางบนโตvะ คนละ 2 ชิ้น
2. ครูแจกสติ๊กเกอรoกลุ3มละ 1 แผง เพื่อใช-เปkนการนับคะแนน เมื่อ
ตอบถู
กให-กให้
ับนักกับเรีนัยกนแต3
ละกลุละกลุ
3ม ่ม
เมื
่อตอบถู
เรียนแต่
3. ครู ให- นั ก เรี ย นแต3 ล ะกลุ3 ม เริ่ ม เล3 น เกม โดยในกลุ3 ม ให- เริ่ ม จาก
นั กเรียนคนใดคนหนึ่ งเปk นตั วแทน ให- นั กเรียนอี ก 4 คนหลั บตา
จากนั้นนักเรียนตัวแทน ให-หยิบของบนโตvะ 1 หรือ 2 อย3างจากโตvะ
ซ3อนไว-ใต-โตvะ เมื่อพร-อมแล-วให- สัญญาณให- เพื่ อนลืมตา พร-อมใหเพื่อนๆ บอกให-ได-ว3า สิ่งของ(คำศัพทo)ใดหายไปจากโตvะ หากนักเรียน
คนใดทายถูกจะได-รับสติ๊กเกอรoคะแนน คำศัพทoละ 1 ดวง เล3นวนไป

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 22
เรื่อง Can I Borrow Your Pen, Please ?
รายวิชาภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหล4งเรียนรู.
1. ใบงานที่ 22.1 เรื่อง Can I borrow
your pen, please?

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขั้นการนําเสนอ (Presentation)
4. ครูพูดประโยคที่แสดงการขอรองและขออนุญาต พรอมแสดง
ทาทาง
Permission : Can I borrow your pen?
Request : Can I go out, please?
พร อ มเขี ย นประโยคบนกระดาน และกระตุ น ให นั ก เรี ย นคิ ด ว า
permission หรือ request แตกตางกันอยางไร
5. นักเรีย นแบงเปน กลุม เพื่ อศึกษาโครงสรางประโยคเกี่ย วกับ
การขออนุ ญ าตและการขอร อ ง (Making request and asking
for permission) ในใบความรู ที่ 21.1 เรื่ อ ง Making request
and asking for permission เพื่ อ หาคํ า ตอบว า request และ
permission แตงตางกันอยางไร
Asking for permission การขออนุญาต
Can / Could / May + I, We + Verb ชองที่ 1 + please? เชน
- Could I borrow your cell phone, please?
- May I leave early today, please?

แผนการจัดการเรียนรูที่ 22
เรื่อง Can I Borrow Your Pen, Please ?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เลนวนไปจนครบทุ
คน คนที
ติ๊กเกอร
ผูชนะ
เล่ดวง
นวนไปจนครบทุ
กคนกคนที
่ได้สติ่ได๊กสเกอร์
มากทีมากที
่สุดเป็่สุนดเป
ผู้ชนนะ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 22
เรื่อง Can I Borrow Your Pen, Please ?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
- Can / Could / May I borrow your pencil, please?
- Can / Could / May I borrow your notebook, please?
- Can we borrow these books, please?
Response: Agree to permission การตอบรับการขอ
อนุญาต
Sure. Certainly. All right.
Of course.
Response: decline permission การปฏิเสธการขอ
อนุญาต
- Sorry, I’m using it at the moment.
- I’m sorry. I haven’t got any.
Making request
Could/Can you +Verb ชองที่ 1 + please? เชน
- Could you explain me again, please?
- Can you share your color pencils with your friends, please?
- Can you say it again, please?
Could you pass the worksheet to your friends, please?
Response: agree to request

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นฝก (Practice)

ตัวอยางประโยค
John, Can I borrow your pen, please?
(permission)
Annie, Can I use your notebook, please?
(permission)
Answer: Yes, you can.
Could you lend me a new pen, please?
Could you repeat it again, please?
Answer: Of course.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 22
เรื่อง Can I Borrow Your Pen, Please ?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
Certainly, of course, sure.
Response: decline a request
I’m sorry
I wish I could,
but I’m very busy.
I’d like to,
I’m afraid I can’t.

(request)
(request)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ใหนักเรียนเขียน mind mapping สรุป เรื่อง การขออนุญาตและ

ขั้นนําไปใช (Production)
8. นักเรียนแบ งกลุมเพื่ อจับ ฉลากประโยค request และ asking
for permission และแสดงบทบาทสมมติ
permission
request
1 turn up the music
2 turn off the computer
3 go to the canteen 4 give me your book
5 play with my friends 6 go to the shop for me
6 take new paper
8 help me to color the picture

แผนการจัดการเรียนรูที่ 22
เรื่อง Can I Borrow Your Pen, Please ?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
6. นักเรียนและครูชวยกันสรุปเรื่องของประโยคขอรองและ
ขออนุญาต
7. ครูแบงกลุมใหนักเรียนแยกประโยควาเปน permission หรือ
request ในใบงานที่ 21.1 เรื่อง request and permission (ครู
อาจจะนําประโยคจากใบงานในขอ A. มาทําเปนแถบประโยค
เพื่อใหนักเรียนในกลุมชวยกันแยกกลุมประโยคระหวาง request
กับ permission)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 22
เรื่อง Can I Borrow Your Pen, Please ?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
การขอรอง (Making request and asking for permission)
พรอมตกแตงใหสวยงาม เปนผลงานของแตละกลุม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/
ประเมิน
ดานความรู
ใชสํานวนภาษาที่
สุภาพในการพูดขอรอง
ขอความชวยเหลือจาก
ผูอื่นไดถูกตอง
ดานทักษะ/
กระบวนการ
พูดขอรอง ขอความ
ชวยเหลือจากผูอื่นได
ถูกตอง
ดานคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝเรียนรู
3.มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

งของการ ใบงานที่ 22.1
ตรวจความถูกต้ตองของ
การทำ
�แบบฝึ
หัดในใบงาน
ทําแบบฝ
กหัดกในใบงาน

ถูกตต้องร
งร้อยละ 70 ผาน
ผ่านเกณฑ์
เกณฑ

พูดขอรอง

แบบประเมินการพูด

ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ไดรระดั
ะดับบคุคุณณภาพ
ภาพ 22 ทุก
ทุรายการขึ
กรายการขึ
น้ ไปถื
ดานคุณลักษณะ
้นไปถื
อวอาว่ผาาผ่นาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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ใบงานที่ 22.1 เรื่อง Can I borrow your pen?
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School
แผนการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Can I borrow your pen, please?
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Name ……………………………….……………………………Class ……………………………..No …………
Read these sentences. Do they talk about permission or request? Write “P” for
permission or “R” for request.
1.
2.
3.
4.
5.

Can you pass me the paper, please?
Can I play in the classroom?
Can I go out for lunch now?
May I borrow your pen, please?
Can I use your mobile phone?

: ……………
: ……………
: ……………
: ……………
: ……………
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ใบความรูที่ 22.2 เรื่อง Making request and asking for permission
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Can I borrow your pen, please?

รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Asking for permission การขออนุญาต
Can / Could / May + I, We + Verb ชองที่ 1 + please?
เชน
-

Could I borrow your cell phone, please?
May I leave early today, please?
Can / Could / May I borrow your pencil, please?
Can / Could / May I borrow your notebook, please?
Can we borrow these books, please?

Response: Agree to permission การตอบรับการขออนุญาต
Sure. Certainly. All right.
Of course.
Response: decline permission การปฏิเสธการขออนุญาต
- Sorry, I’m using it at the moment.
- I’m sorry. I haven’t got any.
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Making request การขอรอง
Could/Can you +Verb ชองที่ 1 + please?
เชน
-

Could you explain me again, please?
Can you share your color pencils with your friends, please?
Can you say it again, please?
Could you pass the worksheet to your friends, please?

Response: agree to request
Certainly, of course, sure.
Response: decline a request การปฏิเสธคําขอรอง
I’m sorry
I wish I could,
but I’m very busy.
I’d like to,
I’m afraid I can’t.
ตัวอยางประโยค
John, Can I borrow your pen, please?
Annie, Can I use your notebook, please?
Answer: Yes, you can.
Could you lend me a new pen, please?
Could you repeat it again, please?
Answer: Of course.

(permission)
(permission)
(request)
(request)
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน“มีวินัย” “ใฝเรียนรู”
หนวยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Can I borrow your pen, please ?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ 21101 ภาคเรียนที1่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรีย นเกี่ย วกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่
สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

หมายเหตุ
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เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“มีวินัย”
พฤติกรรมบ@งชี้
ปฏิบัติตามข.อตกลง
กิจกรรมและ
รับผิดชอบ
ในงานที่มอบหมาย

ไม@ผ@าน(0)
ไมBปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงและไมB
รับผิดชอบตBอ
งานที่มอบหมาย

ผ@าน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.บาง
บ.าง
ประเด็นและไมB
รับผิดชอบตBองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.ดี
รับผิดชอบในงานที
มอบหมายเพียง
บางสBวน

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.ดีและ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“ใฝOเรียนรูQ”
พฤติกรรมบ@งชี้
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใสBและ
ละมี
มีความเพี
ความเพียยรร
พยายามใน
การเรียนรู
นร้ ู.
และรBวมกิจกรรม
และร่
นร้ ูQ
การเรียนรู

ไม@ผ@าน (0)
ไมBตั้งใจเรียน

ผ@าน (1)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่และมี
ละ
เอาใจใสB
มีความเพียรยร
ความเพี
พยายามใน
พยายามใน
การเรียยนร
นรูู.้
การเรี
และร่ววมกิ
มกิจจกรรม
กรรม
และรB
การเรียนรู้บางครั้ง
การเรียนรู.บางครั้ง

ดี (2)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส่
เอาใจใสBและ
ละมี
มีความเพี
ความเพียยร ร
พยายามใน
พยายามใน
การเรี
การเรียยนรู
นร้ ู.
และร่
และรBววมกิ
มกิจจกรรม
กรรม
การเรียนรู้บ่อยครั้ง
การเรียนรู.บBอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBแและ
ละมี
เอาใจใส่
มีความเพี
ความเพียยรร
พยายามใน
พยายามใน
การเรี
การเรียยนรู
นร้ ู.
และร่
และรBววมกิ
มกิจจกรรม
กรรม
การเรียนรู้บ่อยครั้ง
การเรียนรู.บBอยครั้ง
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แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 23
หน5วยการเรียนรู.ที่ 3 Going to School
เรื่อง She Is Our New Classmate.
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู.
ขั้นนำ (Warm up)
เข'าใจคำคุณศัพท3ที่ใช'บรรยายรูปร<างลักษณะของ
บุคคล เช<น
1. ครูนำภาพดารานักร'อง การ3ตูน หรือบุคคลที่นักเรียนรู'จักมาแสดง
She is tall and thin.
ให'นักเรียนได'เห็น แต<เป]ดเพียงครึ่งหน'า ให'นักเรียนช<วยกันเดาว<า
She has long brown hair.
บุคคลในภาพคือใคร โดยใช'คำถาม Who is he/she?
2. ครูแจ'งจุดประสงค3ในการเรียนชั่วโมงนี้
จุดประสงคhการเรียนรู.
ขั้นการนำเสนอ (Presentation)
3. ครูนำเสนอบัตรคำศัพท3เกี่ยวกับ describing people
ด.านความรู.
1. บรรยายรูปร<างลักษณะของตนเองและผู'อื่นโดยใช' 1) bald 2) beard 3) glasses 4) black/blond hair
is และ has ได'
5) straight/curly hair 6) mustache
2. ถามตอบลักษณะของบุคคลได'
โดยครูให'นักเรียนอ<านคำศัพท3ตามทุกคน และสุ<มนักเรียนอ<านเปvน
ด.านทักษะและกระบวนการ
บางคน ทีละคำ พร'อมบอกความหมายภาษาไทย พยายามตรวจสอบ
ความเข'าใจของนักเรียนอยู<เสมอๆ
1. ทักษะพูด
การออกเสียง
2. ทักษะเขียน
ด.านคุณลักษณะ
bald /bɔːld/
1. มีวินัย
beard /bɪəd/
2. ใฝXเรียนรู'
mustache /məˈstɑːʃ/

สื่อ/แหล5งเรียนรู.
1. บัตรคำ
2. ใบงานที่ 23.1 เรื่อง Describing People I
3. ใบงามที่ 23.2 เรื่อง Describing People
II
ภาระงาน/ชิ้นงาน
งานเขียนบรรยายลักษณะของตนเอง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 3 Going to School
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 23
เรื่อง She Is Our New Classmate.
รายวิชาภาษาอังกฤษ
straight /streɪt/
4. ครูอ<านประโยคบรรยายลักษณะของเพื่อนใหม< ซึ่งเปvนนักเรียน
แลกเปลี่ยนและให'นักเรียนเลือกว<าการบรรยายลักษณะบุคคลต'อง
ต้ใช'องใช้
beอหรื
to have
(ใบงานที
V.toV.to
be หรื
V.อtoV.have
(ใบงานที
่ 23.1)่ 23.1)
ครูสรุปเขียนประโยคประโยคบนกระดาน
She is tall and thin.
She has long brown hair.
She wears glasses.
เราใช' v to be บรรยายลักษณะรูปร<าง และใช' v to have
บรรยายผม
5. ครูนำเสนอรูปของนักเรียนแลกเปลี่ยนคนที่ 1 พูดประโยค
ครู : What does she look like?
นักเรียน : She is tall. She has long blond hair.
นำเสนอภาพนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ 2
ครู : What does he look like?
นักเรียน : He is tall. He has short brown hair.
ครูและนักเรียนสรุปการถามตอบลักษณะบุคคล

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
8. นักเรียนทํากิจกรรม Who is he/she? นักเรียนเขียนบรรยาย
เพื่อนในหองเรียน หลังจากนั้นใหสุมนักเรียนมาอานใหเพื่อนฟงและ
เดาวาคือใคร เชน
She is tall and thin. She has short black hair. She wears
glasses. Who is she?

ขั้นฝก (Practice)
6. นักเรียนฝกการใชคําศัพทเพื่อบรรยายลักษณะของบุคคลโดยการ
ทําใบงานที
่ 23.2่ 23.2
ขอ ข้Aอ A.
การทำ
�ใบงานที
7. นักเรียนจับคูเพื่อถามตอบการบรรยายลักษณะของบุคคล ในใบ
งานที
่ 23.2่ ข23.2
อ B ข้อ B
ในใบงานที

แผนการจัดการเรียนรูที่ 23
เรื่อง She Is Our New Classmate.
รายวิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
- ใชคําศัพท สํานวนประโยค
บรรยายรูปรางลักษณะได
ถูกตอง
ดานทักษะ/กระบวนการ
เขียนบรรยายรูปราง
ลักษณะของตนเองไดถูกตอง
ดานคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝเรียนรู

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจความถูกตอง
แบบฝกหัดในใบงานที่
23.1 และ 23.2

ใบงานที่ 23.1 และ
23.2

รอยละ 70 ผานเกณฑ

ตรวจความถูกตองงาน
เขียน

แบบฝกหัด

รอยละ 70 ผานเกณฑ

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไปถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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ใบงานที่ 23.1 เรื่อง Describing People I
แผนการเรียนรูที่ 23 เรื่อง She is our new classmate. หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Name……………………………………………………………………………………Class……………………No………….

Listen and circle “is” or “has” below.
1. is / has tall
2. is/has thin
3. is/has long brown hair

บทพูดสําหรับครู
This is an exchange student from Italy. Her name is Irene Iona. She is 18 years old.
She is tall and thin. She has long brown hair. She wears glasses.

267

276
ใบงานที่ 23.2 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School
แผนการเรียนรูที่ 23 เรื่อง She is our new classmate.
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
A. Match the words in the box below with the picture.
a. tall

b. beard

1.

c. fat

d. dark hair

e. long hair

2.

…………………………………
3.

………………………………
4.

……………………………………
5.

…………………………………….

………………………………..
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B. Answer the questions. Use the words in parentheses.
1. What does she look like? (tall/curly hair)
……………………………………………………………………………………………………………..
2. What does he look like? (short/short hair)
……………………………………………………………………………………………………………..
3. What do they look like? (tall/short hair)
……………………………………………………………………………………………………………..
4. What does she look like? (thin / short hair)
……………………………………………………………………………………………………………..
5. What do you look like? (Tell about yourself)
……………………………………………………………………………………………………………..

Name: …………………………………..……………………………………………………………….Class: ……………No: ………
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เฉลยใบงานที่ 23.2
เฉลยใบงานที่ 23.2 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School
แผนการเรียนรูที่ 23 เรื่อง She is our new classmate.
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
A. Match the words in the box below with the picture.

a. tall

b. beard

1.

c. fat

d. dark hair e. long hair

2.

long hair
3.

beard
4.

dark hair
5.

tall

fat
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B. Answer the questions. Use the words in parentheses.
1. What does she look like? (tall/curly hair)
She is tall. She has curly hair.
2. What does he look like? (short/short hair)
He is short. He has short hair.
3. What do they look like? (tall/short hair)
They are tall. They have short hair.
4. What does she look like? (thin / short hair)
She is thin. She has short hair.
5. What do you look like? (Tell about yourself)
ตัวอยาง I am tall. I have short curly hair.

Name: …………………………………..……………………………………………………………….Class: ……………No: ………
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน“มีวินัย” “ใฝเรียนรู”
หนวยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 23 เรื่อง She is our new classmate.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ 21101 ภาคเรียนที1่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรีย นเกี่ย วกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่
สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
ชื่อ-สกุล
มีวินัย
ใฝเรียนรู
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
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เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“มีวินัย”
พฤติกรรมบ@งชี้

ไม@ผ@าน(0)

ไมBปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตามข.อตกลง
กิจกรรมและรับผิดชอบ ข.อตกลงและไมB
รับผิดชอบตBอ
ในงานที่มอบหมาย
งานที่มอบหมาย

ผ@าน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.บบาง
.าง
ประเด็นและไมB
รับผิดชอบตBองาน
ที่มอบหมาย

ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.ดี
รับผิดชอบในงานที
มอบหมายเพียง
บางสBวน

ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.ดีและ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“ใฝOเรียนรูQ”
พฤติกรรมบ@งชี้
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรูQ

ไม@ผ@าน (0)
ไมBตั้งใจเรียน

ผ@าน (1)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บางครั้ง

ดี (2)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บBอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บBอยครั้ง
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

ดานทักษะและกระบวนการ
การเขียนบุคคลที่ตนชื่นชอบ

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
ใชคําศัพทเพื่อบรรยายรูปรางลักษณะผูอื่นได

ขอบเขตเนื้อหา
เขาใจคําคุณศัพทที่ใชบรรยายรูปรางลักษณะ
ของบุคคล เชน
He is tall and slim.
He’s got short dark hair.
He hasn’t got beard and moustache.
He hasn’t got glasses.”

หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ลูกบอล
2. ใบงานที่ 24.1 เรื่อง กิจกรรม Find the
Bank Robber

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ขั้นฝก (Practice)
5. นักเรียนทํากิจกรรม Find the Bank Robber (ยังใหนักเรียนนั่งเปน
กลุมเชนเดิม) โดยครูอานบทอานที่บรรยายลักษณะของผูตองสงสัย และให
นักเรียนแตละกลุมคิดวาบทอานนั้นบรรยายถึงผูสงสัยคนใด ( ครูอานซ้ํา 2-

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นสอน (Presentation)
งานเขียนบรรยายบุคคลที่ตนชื่นชอบ
2. ครูพูดประโยค I have got long hair. และ She has got long hair.
พรอมเขียนประโยคบนกระดาน ขีดเสนใต have got และ has got
3. ครูนํานักเรียนอภิปรายความแตกตางของการใช have got และ has got
4. สุมนักเรียนรายงานความรูที่ได และสรุปความรูรวมกันครูเขียน
I/You/We/They +have got +........................
He/She/It +has got+………………………………

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา (Warm up)
1. นักเรียนทบทวนคําศัพท โดยครูใหนักเรียนยืนเปนวงกลมสงตอลูกบอลไป
เรื่อยๆ จนกวาเพลงจะหยุด เมื่อเพลงหยุดลูกบอลอยูที่ใคร นักเรียนตองบอก
คําศัพทที่เรียนจากชั่วโมงที่แลว

แผนการจัดการเรียนรูที่ 24
เรื่อง She Has Got Long Hair.
รายวิชาภาษาอังกฤษ
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

“He is tall and slim. He is wearing a dark suit, hat and tie, and
carrying a black briefcase. He’s about 35. He’s got short dark
hair. He hasn’t got beard and moustache. He hasn’t got
glasses.” (ภาพของผูตองสงสัยครูฉายขึ้นจอโปรเจคเตอรหรือถาไมมีอาจ
พิมพแจกกลุมละ 1 ภาพ)

แผนการจัดการเรียนรูที่ 24
เรื่อง She Has Got Long Hair.
รายวิชาภาษาอังกฤษ
3 รอบเพื่อใหนักเรียนไดมีเวลาในการคิด)
This is a witness’s description of a bank robber. Look at the
suspects in the police line- up below. Which of them could
be the robber, Why or why not?
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นสรุป (Wrap up)
8. นักเรียนสรุปความรูเรื่องของการบรรยายลักษณะบุคคลสั้น ๆ โดยครู
สามารถเลือกแบบบันทึกการเรียนรู ดังตอไปนี้
สิ่งหนึ่งที่ฉันไดเรียนรูจากบทเรียนวันนี้ คือ .........................
ฉันนาจะเรียนรูไดดีกวานี้ คือ .........................
สิ่งที่ใหฉันไดใชความคิดจริงๆ คือ .........................
หรือ
สิ่งที่ชอบ.........................................................................
สิ่งที่ไมชอบ…………………………………………………………….
สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ………………………………………………….

ขั้นนําไปใช (Production)
7. นักเรียนเลือกดารา หนังแสดง หรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ และบรรยาย
ลักษณะของบุคคลนั้นๆ วาดภาพหรือเอารูปจากสื่อจากๆมาใช พรอมตกแตง
ใหสวยงาม

แผนการจัดการเรียนรูที่ 24
เรื่อง She Has Got Long Hair.
รายวิชาภาษาอังกฤษ
6. ครูใหนักเรียนแตละกลุมเฉลยคําตอบของตนเองพรอมใหแสดงความ
ความคิดเห็นวาทําไมจึงตอบแบบนั้น หลังจากนั้นเฉลยคําตอบพรอมกัน
(เฉลยขอ C)
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
ดานความรู
ใชคําศัพทเพื่อบรรยายรูปราง ตรวจความถูกตองของ ใบงานที่ 24.1
ลักษณะผูอื่นได
การทําแบบฝกหัดในใบ
งาน
ดานทักษะ/กระบวนการ
ประเมินงานเขียน
การเขียนบุคคลที่ตนชื่นชอบ
ดานคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
1.มีวินัย
2.ใฝเรียนรู

แบบประเมินการ
เขียน
แบบสังเกต
พฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

เกณฑ
ถูกตองรอยละ 70 ผาน
เกณฑ

ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป
ไดระดับคุณภาพ 2 ทุก
รายการขึ้นไปถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ...............................................
ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.......................................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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ใบงานที่ 24.1 เรื่อง Find the Bank Robber
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School. แผนการเรียนรูที่ 24 เรื่อง She has got long hair.
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

This is a witness’s description of a bank robber. Look at the
suspects in the police line- up below. Which of them could be the
robber, Why or why not?

Answer
Answer : ………………………………………………………….
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน“มีวินัย” “ใฝเรียนรู”
หนวยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 24 เรื่อง She has got long hair
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ 21101 ภาคเรียนที1่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรีย นเกี่ย วกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่
สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
ชื่อ-สกุล
มีวินัย
ใฝเรียนรู
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
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เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“มีวินัย”
พฤติกรรมบ@งชี้
ปฏิบัติตามข.อตกลง
กิจกรรมและ
รับผิดชอบ
ในงานที่มอบหมาย

ไม@ผ@าน(0)
ไมBปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงและไมB
รับผิดชอบตBอ
งานที่มอบหมาย

ผ@าน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ตกลงได้บาง
ข.อตกลงได.
.าง
ประเด็นและไมB
รับผิดชอบตBองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.ดี
ข.อตกลงได.ดีและ
รับผิดชอบในงานที รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
มอบหมาย
บางสBวน

เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“ใฝOเรียนรูQ”
พฤติกรรมบ@งชี้
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรูQ

ไม@ผ@าน (0)
ไมBตั้งใจเรียน

ผ@าน (1)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บางครั้ง

ดี (2)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บBอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสBและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และรBวมกิจกรรม
การเรียนรู.บBอยครั้ง
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ตัวอย่าง Learning Log
Name:

Date:

Enter topic here
What I have learnt is …

What I liked most about
the lesson was …

I want to find out more
about …
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จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
ใชคําเพื่อแสดงความเปนเจาของสิ่งของได
ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะเขียนบรรยายสิ่งของในหองเรียนได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
คําแสดงความเปนเจาของ
A: Whose pen is this?
B: It is your pen.
A: Whose pen is this?
B: It is my pen.
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา (Warm up)
1. นักเรียนแบงกลุมกลุมละ 4-5 คน เพื่อทํากิจกรรมทบทวนคําศัพทที่
เรียนมา ครูเขียนวาดภาพสิ่งของในหองเรียน และใหนักเรียนบอกชื่อเปน
ภาษาอังกฤษพรอมสะกดใหถูกตอง กลุมใดทายไดถูกตองเปนกลุมแรกจะ
ได 1 คะแนน และกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ
ขั้นการนําเสนอ (Presentation)
2. ครูชูปากกาพรอมกับพูดประโยค
ครู : Whose pen is this?
นักเรียน : This is your pen.
ครู : Whose pen is this?
นักเรียน : This is my pen.
ครูเขียนประโยคคําถามและคําตอบ พรอมขีดเสนใต your และ my
3. ครูกระตุนใหนักเรียนสังเกตหนาที่ของคําวา your และ my ใน
ประโยค ครูแจกใบความรูที่ 25.1 เรื่อง Possessive Adjective
ครูแบงกลุมนักเรียน 4 กลุมเพื่อศึกษาเรื่อง Possessive Adjective ใน
หัวขอตอไปนี้ (1 กลุมเลือกเพียง 1 ขอ)
1. หนาที่ของ possessive adjective

แผนการจัดการเรียนรูที่ 25
เรื่อง This Is My New Bag.
รายวิชาภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
งานเขียนบรรยายการแสดงความเปน
เจาของ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรูที่ 25.1 เรื่อง This is my
new bag
2. ใบงานที่ 25.1 เรื่อง Possessive
Adjective

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 25
เรื่อง This Is My New Bag.
รายวิชาภาษาอังกฤษ
2. ตําแหนงของ possessive adjective
3. เปรียบเทียบเรื่อง possessive adjective กับในวิชาภาษาไทย
4. คําแสดงคําถามที่ใชในการถามเพื่อแสดงความเปนเจาของ
ครูเดินรอบๆหองเพื่อใหคําแนะนําในกรณีที่มีนักเรียนตองการ
คําอธิบายเพิ่มเติม หลังจากนั้นนักเรียนแตละกลุมรายงานสิ่งที่กลุมตน
ไดเรียนรู โดยครูใชคําถามนําเพื่อใหนักเรียนทั้งหองไดเรียนรูครบทุก
หัวขอ
ขั้นฝก (Practice)
4.นั ก เรี ย นฝ ก การใช possessive adjective จากใบงานที่ 25.1
ขอ A
5. นักเรียนจับคูและฝกถามตอบการแสดงความเปนเจาของสิ่งของใน
หองเรียนโดยใชคําศัพทจากใบงานที่ 25.1 ขอ B
ขั้นนําไปใช (Production)
6. นั ก เรี ย นเดิ น รอบห อ งเรีย นและเลื อ กสิ่ งของพรอ มเขี ย นบรรยาย
สิ่งของ 1-2 ชิ้น โดยใชโครงสรางที่เรียนมา
ขั้นสรุป
7. นักเรียนและครูสรุปความรูสั้นๆ ลงในสมุด
โดยครูสามารถเลือกแบบบันทึกการเรียนรู ดังตอไปนี้
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สิ่งหนึ่งที่ฉันไดเรียนรูจากบทเรียนวันนี้ คือ .........................
ฉันนาจะเรียนรูไดดีกวานี้ คือ .........................
สิ่งที่ใหฉันไดใชความคิดจริงๆ คือ .........................
หรือ
สิ่งที่ชอบ.........................................................................
สิ่งที่ไมชอบ…………………………………………………………….
สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ………………………………………………….

แผนการจัดการเรียนรูที่ 25
เรื่อง This Is My New Bag.
รายวิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
ใชคําแสดงความเปนเจาของ ตรวจความถูกตองงาน
Possessive Adjective ได เขียน
ถูกตอง
ดานทักษะ/กระบวนการ
เขียนบรรยายการแสดงความ ตรวจความถูกตองงาน
เปนเจาของสิ่งของใน
เขียน
หองเรียน
ดานคุณลักษณะ
1.มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
2.ใฝเรียนรู

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ใบงานที่ 25.1

ไดระดับคุณภาพ 3 ทุก
รายการขึ้นไปถือวาผาน

แบบประเมินการ
เขียน

ไดระดับคุณภาพ 3 ทุก
รายการขึ้นไปถือวาผาน

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2 ทุก
รายการขึ้นไปถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ................................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ................................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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ใบความรูที่ 25.1 เรื่อง Possessive Adjective
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 25 เรื่อง This is my new bag.
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Possessive Adjective
Subject Pronoun
I
You
We
They
He
She
It

Possessive Adjective
My
Your
Our
Their
His
Her
Its

Examples:
I have a shirt. My shirt is green.
You have an English text book. Your book is green.
He bought a new bag. His bag is big.
She has a dog. Her dog is small.
My brother and I sleep together in the bed room. Our bed room is big.
They have a big house. Their house is out of the city.
การถามตอบสิ่งของในหองเรียน
A : Whose pen is this?
B : It is your pen.
A : Whose pens are these?
B : They are my pens.
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การถาม
Whose

คํานามเอกพจน
คํานามพหูพจน

คําตอบ
It is +คําแสดงความเปนเจาของ+สิ่งของ.
They are+คําแสดงความเปนเจาของ+สิ่งของ.

is
are

this/that?
these/those?
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ใบงานที่ 25.1 เรื่อง This is my new bag
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 25 เรื่อง This is my new bag.
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
A. Complete the sentences with the correct possessive adjective.
1. June has a new notebook. …………………..notebook is pink.
2. My sister and I always play with………………….cat before go to school.
3. Tim and Tom have big bags. ……………………………..bags are brown.
4. Jessica likes English. ………………….English books are on the shelf.
5. Rob is playing with …………………….. friends in the class.
B. Unscramble these questions. Then answer them. Use the words in parentheses.
1. pen / whose/this/is/?
Q: ………………………………………………………………………..
(my)
A : ……………………………………………………………………….
2. whose / pictures /these/are/?
(their)

Q: ………………………………………………………………………..
A : ……………………………………………………………………….

3. chair/ whose/this/is/?
(his)

Q: ………………………………………………………………………..
A : ……………………………………………………………………….

4. whose /desks / are /? /these
(our)

Q: ………………………………………………………………………..
A : ……………………………………………………………………….

5. computer/ whose/this/is/?
(her)

Q: ………………………………………………………………………..
A : ……………………………………………………………………….

290

299
เฉลยใบงานที่ 25.1 เรื่อง This is my new bag
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School แผนการเรียนรูที่ 25 เรื่อง This is my new bag.
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
A. Complete the sentences with the correct possessive adjective.
1. June has a new notebook. Her notebook is pink.
2. My sister and I always play with our cat before go to school.
3. Tim and Tom have big bags. Their bags are brown.
4. Jessica likes English. Her English books are on the shelf.
5. Rob is playing with his friends in the class.
B. Unscramble these questions. Then answer them. Use the words in parentheses.
1. pen / whose/this/is/?
Q: Whose pen is this?
(my)
A : It is my pen.
2. whose / pictures /these/are/?
(their)

Q: Whose pictures are these?
A :They are their pictures.

3. chair/ whose/this/is/?
(his)

Q: Whose chair is this?
A : It is his chair.

4. whose /desks / are /? /these
(our)

Q: Whose desks are these?
A : They are our chairs.

5. computer/ whose/this/is/?
(her)

Q: Whose computer is this?
A : It is her computer.
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน“มีวนิ ัย” “ใฝเรียนรู”
หนวยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 25 เรื่อง This Is My New Bag.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ 21101 ภาคเรียนที1่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรีย นเกี่ย วกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่
สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

หมายเหตุ
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เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“มีวินัย”
พฤติกรรมบ@งชี้
ปฏิบัติตามข.อตกลง
กิจกรรมและรับผิดชอบ
ในงานที่มอบหมาย

ไม@ผ@าน(0)
ไม4ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงและไม4
รับผิดชอบต4อ
งานที่มอบหมาย

ผ@าน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.บ.าง
ประเด็นและไม4
รับผิดชอบต4องาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.ดี
รับผิดชอบในงานที
มอบหมายเพียง
บางส4วน

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ข.อตกลงได.ดีและ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

เกณฑ%การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค%“ใฝOเรียนรูQ”
พฤติกรรมบ@งชี้
ไม@ผ@าน (0)
ตั้งใจเรียน
ไม4ตั้งใจเรียน
เอาใจใส4และมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และร4วมกิจกรรม
การเรียนรูQ

ผ@าน (1)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส4และมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และร4วมกิจกรรม
การเรียนรู.บางครั้ง

ดี (2)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส4และมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และร4วมกิจกรรม
การเรียนรู.บ4อยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เข.าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใส4และมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู.
และร4วมกิจกรรม
การเรียนรู.บ4อยครั้ง
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา (Warm up)
1. นักเรียนแบงกลุม เพื่อทบทวนคําศัพทที่เรียนมา โดยครูจะพูดหัวขอ
คําศัพทที่เรียนมาในหนวยที่ 3 คือ Things in the classroom /
Adjective/ Imperative กําหนดเวลา 1 นาทีใหนักเรียนแตละกลุมคิด
หรือเขียนคําศัพท กลุมใดเขียนไดถูกตองมากที่สุดเปนกลุมที่ชนะ

ขั้นการนําเสนอ (Presentation)
ดานทักษะและกระบวนการ
พู ดถาม ต อบ เกี่ ย วกั บ ข อ มู ลจํ า น วน สิ่ ง ขอ ง 2. ครูชูสมุด 3 เลมใหนักเรียนดู และพูดประโยค
ครู: How many notebooks are there ?
หรือสิ่งตางๆได
นักเรียน: There are 3 notebooks.
ดานคุณลักษณะ
ใหนักเรียนฝกออกเสียงถูกตอง
1. มีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ
3. ครูแสดงบัตรคําชื่อสิ่งของ (ใบงานที่ 26.1 )และครูถามคําถามให
2. มีประสิทธิภาพในการสื่อความ
นักเรียนตามพรอมกันจนครบทุกภาพ
3. ซื่อสัตยสุจริต
4. ครูอธิบายใหนักเรียนฟงเกี่ยวกับการถามถึงจํานวนของสิ่งของ
4. มุงมั่นในการทํางาน
ตางๆ โดยใชประโยคคําถามดังนี้
5. มีมารยาทในสังคม
Question word: How many + คํานามพหูพจน + are
there?

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
บอกคําศัพทที่แสดงถึงปริมาณของสิ่งตางๆได

ขอบเขตเนื้อหา
คําบอกจํานวนปริมาณของสิ่งตางๆ

หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 26
เรื่อง How many students are there ?
รายวิชาภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนบรรยายหองเรียนในจินตนาการ

สื่อ/แหลงเรียนรู
- บัตรคํา
- ใบงานที่ 26.1 เรื่อง There are 36
students.

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นสรุป (Wrap Up)
7. นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูเกี่ยวกับหนวยที่ 3 ในสมุด โดยครู
สามารถเลือกแบบบันทึกการเรียนรู ดังตอไปนี้
สิ่งหนึ่งที่ฉันไดเรียนรูจากหนวยการเรียนรูที่ 3 คือ .........................
ฉันนาจะเรียนรูไดดีกวานี้ คือ .........................

ขั้นนําไปใช (Production)
6. ครูแบงกลุมนักเรียน กลุมละ 5-6 คน ชวยวาดภาพหองเรียนใน
จินตนาการ ตกแตงใหสวยงามพรอมบรรยายภาพโดยใชโครงสราง
คําศัพท ประโยค สํานวน ที่เรียนมาในหนวยนี้

ขั้นฝก (Practice)
5. นักเรียนจับคูฝกถามตอบในใบงานที่ 26.1 จนครบทุกคํา
Student A : How many chairs are there ?
Student B : There are 15 chairs.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 26
เรื่อง How many students are there ?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
และการตอบคําถามโดยการใช
Answer: There is + singular noun
Answer: There are + plural noun
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Going to School
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 26
เรื่อง How many students are there ?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ใหฉันไดใชความคิดจริงๆ คือ .........................
หรือ
สิ่งที่ชอบ.........................................................................
สิ่งที่ไมชอบ…………………………………………………………….
สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ………………………………………………….

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

304

296

305

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
ดานความรู
บ อ ก คํ า ศั พ ท ที่ แ ส ด งถึ ง ตรวจความถูกตองของ ใบงานที่ 26.1
ปริมาณของสิ่งตางๆ
การทําแบบฝกหัดในใบ
งาน
ดานทักษะ/กระบวนการ
การเขียนบรรยายหองใน
จินตนาการ
ดานคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝเรียนรู

เกณฑ
ถูกตองรอยละ 70 ผาน
เกณฑ

ประเมินงานเขียน

แบบประเมินการ
เขียน

ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2 ทุก
รายการขึ้นไปถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ................................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ................................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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ใบงานที่ 26.1 เรื่อง There are 36 students แผนการเรียนรูที่ 26
เรื่อง How many students are there? หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Going to School
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

1.

2 chairs

3.

2.

a picture

4.

15 desks

5.

5 computers

15 chairs
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน“มีวินัย” “ใฝเรียนรู”
หนวยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 26 เรื่อง How many students are there?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ 21101 ภาคเรียนที1่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรีย นเกี่ย วกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่
สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค“มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน(0)
ปฏิบัติตามขอตกลง
ไมปฏิบัติตน ตาม
กิจกรรมและรับผิดชอบ ขอตกลงและไม
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
งานที่มอบหมาย

ผาน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ตกลงได้บาง
ขอตกลงได
าง
ประเด็นและไม
รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดีและ
รับผิดชอบในงาน
ทีม่ อบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค“ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0)
ไมต้งั ใจเรียน
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรู

ผาน (1)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน
เอาใจใสและมี
ความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง
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ตัวอย่าง Learning Log
Name:

Date:

Enter topic here
What I have learnt is …

What I liked most about
the lesson was …

I want to find out more
about …
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หนวยการเรียนรูที่ 4
ชื่อหนวยการเรียนรู Enjoy Reading
รหัสวิชา อ21101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 25612
เวลา 9 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ
โดย การพูดและการเขียนตัวชี้วัด
ต 1.3 ม.1/2 พู ด/เขีย น สรุป ใจความสําคัญ/แกน สาระ(theme) ที่ไดจ ากการวิเคราะหเรื่อง/
เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม
ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องราวตาง ๆ ใกลตัว พรอมทั้งให
เหตุผลสั้นๆประกอบ
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เขา ใจความสัมพันธร ะหวา งภาษากับวัฒนธรรมของเจา ของภาษา และ
นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ต 2.1 ม.1/1 ใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา
มาตรฐาน ต 2.2 เขา ใจความเหมือนและความแตกตา งระหวา งภาษาและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
ต 2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใช
เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และ
เปนพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
ต 3.1 ม.1/1 คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรูและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน
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สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ5กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช@ภาษาตAางประเทศในสถานการณ5ตAาง ๆ ทัง้ ในสถานที่ศึกษา ชุมชน และสังคม
ต 4.1 ม.1/1 ใช'ภาษาสื่อสารในสถานการณ4จริง/สถานการณ4จำลองที่เกิดขึ้นในห'องเรียนและ
สถานศึกษา
2.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
การอGาน การพูด การเขียน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานอดิเรก และเวลาวGาง บอกกิจกรรมที่
ชอบทำ นักเรียนต'องมีความรู'เกี่ยวกับคำศัพท4 สำนวน และโครงสร'างของประโยค
3. สาระการเรียนรู@
ด@านความรู@ (K)
Vocabulary: Daily routines vocabulary
Type of music vocabulary: R&B, Rock and Roll, Jazz, Classical music,
Pop music, Country music, Rap
Types of programs: Documentaries (ร า ย ก า ร ส า ร ค ด ี ) , Situation comedy
/sitcoms (ละครขำขันทางโทรทัศน์), Soap opera เป็นละครโทรทัศน์ในเวลากลางวัน, Movies
(ภาพยนตร์), News (ข่าว), Talk shows รายการสัมภาษณ์คนดัง/คนในกระแส, Nature shows
รายการชี ว ิ ต ทางธรรมชาติ , Dramas รายการละครที วี , Sports รายการกี ฬ า, Game shows
รายการเกมแข่งขัน, Weather รายการพยากรณ์อากาศ, Current events shows เป็นรายการที่
การแสดงเหตุการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน
Adjectives of feeling boring: frightening, shocking, exciting, scary, funny,
fascinating, depressing, stimulating, interesting
hobby vocabulary
Function : Reading diary, ability, past and future events
Grammar : present simple tense with verb to do, verb to have
: past simple tense : Irregular verb, Regular verb
: future tense: be going to
: can (ability)
ด@านทักษะและกระบวนการ (P)
ทักษะการฟmง การพูด การอGาน การเขียน
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ดานเจตคติ (A)
1.1.เจตคติ
เจตคติทที่ดีต่ด่อีตวิอชวิาภาษาอั
ชาภาษาอังกฤษ
งกฤษ
2. มีความกลาแสดงออก
3. ใชภาษาอังกฤษอยางมีมารยาทถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล
4. รักการเรียนรูภาษาอังกฤษและฝกฝนอยางจริงจังและเพียงพอ
5. มีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
6. ประยุกตใชภาษาอังกฤษในการทํางาน การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการแกปญหา
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการสื่อสาร
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
5. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
4. อยูอยางพอเพียง
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- เขียน Diary : Last summer
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ดานทักษะและกระบวนการ
- เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของ
ตนเอง

ขั้นการนําเสนอ (Presentation)
2. ครูใหนักเรียนอานกิจวัตรประจําวันในบทความตัวอยาง
Hi, I am Dave. I would like to tell you about my day.

กิจกรรมการเรียนรู
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ขั้นนํา (Warm up)
1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันที่นักเรียนทําดวย
ประโยควา
จุดประสงคการเรียนรู
Students, please tell me about your day?
ดานความรู
What do you usually do everyday?
1. พูดโตตอบ เกี่ยวกับกิจวัตรประจํา
โดยการถามนักเรียนทีละคน ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
2. ใช ป ระโยคและข อ ความที่ ใ ช ใ นการให ข อ มู ล เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนทําเปนกิจวัตรในแตละวัน ถามนักเรียน
เกี่ยวกับตนเอง โดยใชประโยคโครงสราง Present ประมาณ 4-5 คน โดยคุณครูจดบันทึกเกี่ยวกับกิจวัตรของนักเรียน
Simple (Affirmative Form)
ไวบนกระดานดวย หากนักเรียนตอบไมได คุณครูพยายามใชคําที่
3. ใช Adverb of Frequency บอกความถี่ในการ เปนตัวอยางในการบอกถึงกิจวัตร หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่นักเรียน
ทํากิจกรรม
ชอบทํา

ขอบเขตเนื้อหา
การใหขอมูลของตนเองเกี่ยวกับกิจวัตร หรือ
กิจกรรมที่ทําในแตละวัน โดยการใชรูปประโยค
Present Simple Tense

หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 27
เรื่อง What do you usually do everyday?
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ตารางกิจวัตรประจําวันประกอบคําบรรยาย

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. หองเรียนภาษาตางประเทศโรงเรียน
2. หองสมุดโรงเรียน
3. สื่อทางอินเตอรเน็ต
4. เกมการเรียนรู
5. รูปภาพบัตรคํา (Flash Card)
6. ขอมูลตัวอยาง
7. ใบงานที่ 27.1

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 27
เรื่อง What do you usually do everyday?
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
- I get up early in the morning.
- I have breakfast at home every day.
- I go to school by a school bus.
- I have lunch with my friends at school.
- I play basketball with my friends after school.
After that I go back home.
- I do my homework after dinner.
- I go to bed at 9 P.M.
What about you? How do you spend your day?
3. ครูอธิบายนักเรียนถึงการใหขอมูลของตนเองเกี่ยวกับกิจวัตรที่
ตนเองทําประจําโดยใชโครงสรางประโยค
Present Simple (Affirmative:)
Subject + v.1 (s,es)
I drink milk.
He drinks milk.
You drink milk.
She drinks milk.
We drink milk.
It drinks milk.
They drink milk.
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 27
เรื่อง What do you usually do everyday?
รายวิชชาภาษาอั
าภาษาอังกฤษพื
งกฤษ ้นฐาน
รายวิ
ครูอธิบายกฎของการเขียนประโยค Present simple และรูปแบบ
ของประโยคบอกเลา และอธิบายวา
ถาประธานเปน I, you, we, they และคํานามพหูพจน
คํากริยาจะใชรูป base form (ไมเติม -s/-es)
ถาประธานเปน he, she, it และคํานามเอกพจน
คํากริยาจะตองเติม -s/-es หลังจากนั้นครูอธิบายหลักการเติม
1. คํากริยาที่ลงทายดวย s, sh, ch, x, z, o ใหเติม -es เชน
miss - misses, finish - finishes, watch - watches, mix mixes, go - goes
2. คํากริยาที่ลงทายดวย y ถาหนา y เปนสระ (a, e, i, o, u) ให
เติ
ให้มเติ-sม -sเชนเช่play
น play- plays,
- plays,saysay– says
- says
แตถาหนา y เปนพยัญชนะ ใหเปลี่ยน y เปน i แลวเติม -es เชน
cry - cries
3. คํากริยาทั่วไปใหเติม -s เชน eat - eats, love - loves
และการใชและหนาที่ Adverb of frequency ในการบอก
ความถี่ของการทํากิจกรรมตาง ๆ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

- คือ คํากริยาวิเศษณบอกความถี่ ความบอย
- วางหลัง Subject หรือ หลัง Verb to be
เชน
I always go to school on weekday.
You are sometimes late.
We often have dinner in the restaurant.

Adverb of frequency
Always: 100%
Usually: 80%
Often: 50%
Sometimes: 25%
never 0%

แผนการจัดการเรียนรูที่ 27
เรื่อง What do you usually do everyday?
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื

กิจวัตรประจําวัน
- Get up / Wake up
- Have breakfast
- Go to school

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
ครูใหนักเรียนทําตารางกิจวัตรประจําวันของนักเรียนและเขียน
บรรยายกิจวัตรประจําวัน โดยครูสุมนักเรียนออกไปนําเสนอหนา
ชั้นเรียน

ขั้นฝก (Practice)
1. นักเรียนทํากิจกรรมกลุม โดยแบงกลุมๆละ 4 คน โดยให
นักเรียนเรียงประโยคจากบัตรคําศัพทที่ครูกําหนดสถานการณให
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งกิ จ วั ต รประจํ า วั น ของตนเอง คนละ 3 ประโยค
จากนั้นใหกลุมสลับกันอานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
2. นักเรียนจับคูกัน แลวผลัดกันถามคําถามวา
What do you usually do everyday? แ ล ว ใ ห ผ ลั ด กั น ต อ บ
คําถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของตนเอง ครูอาจจะสุมนักเรียน
สัก 3 คูออกไปนําเสนอหนาชั้นเรียน
3. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ 27.1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 27
เรื่อง What do you usually do everyday?
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
- Have lunch
- Play sports
- Go back home
- Have dinner
- Do homework
- Watch TV
- Go to bed

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน
ด7านความรู7
1.พูดและให.ข.อมูลเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำวันของตนเองได.
2.ใช.ประโยคและข.อความที่ใช.
ในการให.ข.อมูลเกี่ยวกับตนเอง
โดยใช.ประโยคโครงสร.าง
Present Simple
ด7านทักษะ/กระบวนการ
- เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวันของตนเอง
ด7านคุณลักษณะ
- มีความมั่นใจในการใช.
ภาษาอังกฤษ
- มีประสิทธิภาพในการสื่อ
ความ
- ซื่อสัตย^สุจริต
- มุ[งมั่นในการทำงาน
- มีวินัย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช7

ตรวจความถูกต.องของ ใบงานที่ 27.1
การทำแบบฝWกหัดใน
ใบงานที่ 27.1

เกณฑA
ถูกต.องร.อยละ 70
ผ[านเกณฑ^

ตรวจความถูกต.องงาน แบบประเมินการเขียน ได.ระดับคุณภาพ 3
เขียน
ขึ้นไปถือว[าผ[าน
สังเกตพฤติกรรมใน แบบสังเกตพฤติกรรม ได.ระดับคุณภาพ 2
การพูดเพื่อการสื่อสาร ด.านคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไปถือว[า
ภาษากาย
ผ[าน
กริยามารยาทในการ
สื่อสารกับผู.อื่น
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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ใบงานที่ 27.1 เรื่อง What do you usually do everyday? หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Free Time
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
A. Look at the table. Are the sentences true or false? Write T or F.
Activities
Get up early
Go to school by car
Play tennis
Get dressed at 8 O’clock.

Andy
/
X
/
X

__________ 1. Andy gets up early.
__________ 3. Sue plays tennis.
__________ 5. Andy goes to school by car.
__________ 7. Sue gets up early.
__________ 9. Paul gets dressed at 8 o’ clock.

Paul
X
X
/
/

Sue
X
/
X
X

Teresa
/
/
X
X

________ 2. Paul goes to school by car.
________ 4. Teresa gets dressed at 8 O’clock.
________ 6. Paul plays tennis.
________ 8. Teresa goes to school by car.
________ 10. Andy plays tennis.

B. Put the words in the correct order.
1. Andy/ by car / goes to school /. /
…………………………………………………………………………………………..
2. play football/ after school/. / you/
…………………………………………………………………………………………..
3. at seven O’clock /. / Sally and Polly/ eat dinner/
…………………………………………………………………………………………..
4. go swimming/. / on Tuesdays/ we/
…………………………………………………………………………………………..
5. after breakfast/. /brush your teeth/ you/
…………………………………………………………………………………………..
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Retrieved on January 15, 2019
http://www.clipartsuggest.com/11-wake-up-clip-art-free-cliparts-that-you-can-download-toyou-9QGIXY-clipart/
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323
Retrieved on January 15, 2019
https://www.clipartmax.com/max/m2H7H7m2N4Z5G6Z5/

Have breakfast
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324
Retrieved on January 15, 2019
https://all-free-download.com/freevector/download/school_vector_illustration_with_kids_coming_to_school_6824765_downloa
d.html

Go to school
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325
Retrieved on January 15, 2019
http://clipart-library.com/clipart/272882.htm

Have lunch
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326
Retrieved on January 15, 2019
https://all-free-download.com/freevector/download/childhood_background_teacher_studying_boys_icons_cartoon_characters_
6838562_download.html

Study
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Retrieved on January 15, 2019
https://ya-webdesign.com/explore/children-clipart-sport/#gal_post_2960_athletic-clipartmovement-3.jpg

Play sports
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328
Retrieved on January 15, 2019
http://clipart-library.com/clipart/8cz8KM6Mi.htm

Go back home
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329
Retrieved on January 15, 2019
https://pngtree.com/freepng/family-dinner_1533286.html

Have dinner
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330
Retrieved on January 15, 2019
https://pngtree.com/freepng/the-children-do-homework_3055422.html

Do / Does homework
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Retrieved on January 15, 2019
https://www.nicepng.com/downpng/u2e6t4i1a9t4t4w7_volunteer-mondays-daily-routineswatch-tv/

Watch TV
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Retrieved on January 15, 2019
https://www.freepik.com/free-vector/a-little-boy-sleeping_2840950.htm

Go to bed

324

333
Retrieved on January 15, 2019
https://pngtree.com/freepng/vector-many-kids-do-different-activities_3167458.html

Read book
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กิจกรรมการเรียนรู.
ครูแจ)งจุดประสงคZการเรียนรู)ให)นักเรียนทราบ
ขั้นนำ (Warm up)
1. ครูทบทวนการเปลี่ยนคำกริยาเป[น Present simple เมื่อประธาน
เป[นเอกพจนZโดยการถามนักเรียนทีละคน
จุดประสงคhการเรียนรู.
ขั้นการนำเสนอ (Presentation)
ด.านความรู.
1. ครูนำเสนอการใช) Verb to do (ใบความรู)ที่ 28.1) ในประโยคคำถาม
1. พูดโต)ตอบ เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน
ตามตัวอย?างที่นักเรียนอ?าน
Do I like Mondays?
Yes, I do. No, I don’t.
2. ใช)ประโยคและข)อความที่ใช)ในการให)ข)อมูล
Do you like Mondays? Yes, I do. No, I don’t.
เกี่ยวกับตนเอง โดยใช)ประโยคโครงสร)าง Present
Simple
Do we like Mondays? Yes, we do. No, we don’t.
ด.านทักษะและกระบวนการ
Do They like Mondays? Yes, they do. No, they don’t.
Does he like Mondays? Yes, he does. No, he doesn’t.
- อ?านเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเองและเพื่อน
Does she like Mondays? Yes, she does. No, she doesn’t.
ด.านคุณลักษณะ
Does it like Mondays? Yes, it does. No, it doesn’t.
1. มีวินัย
ครูถามนักเรียนว?า ประโยคคำถามขึ้นต)นด)วยอะไร (Do, Does) และหลัง
2. ใฝXเรียนรู)
Do, Does จะตามด)วยอะไร (ประธานของประโยค) แล)วครูอธิบายว?า
3. มุ?งมั่นในการทำงาน

ขอบเขตเนื้อหา
การให)ข)อมูลของตนเองเกี่ยวกับกิจวัตร หรือ
กิจกรรมที่ทำในแต?ละวัน โดยการใช)รูปประโยค
Present Simple Tense

หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 28
เรื่อง What do you usually do everyday? II
ชาภาษาอั
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพืงกฤษ
้นฐาน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนบรรยายสิ่งที่นักเรียนทำในแต?ละวัน

สื่อ/แหล5งเรียนรู.
1. ห)องเรียนภาษาต?างประเทศโรงเรียน
2. ห)องสมุดโรงเรียน
3. สื่อทางอินเตอรZเน็ต
4. เกมการเรียนรู)
5. รูปภาพบัตรคำ (Flash Card)
6. ข)อมูลตัวอย?าง
7.ใบงานที่ 28.1
8. ใบความรู)ที่ 28.1: Verb to do

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปdที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 28
เรื่อง What do you usually do everyday? II
ชาภาษาอั
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพืงกฤษ
้นฐาน
การทำเป[นประโยคคำถามจะใช) do, does ขึ้นต)นประโยค ตามด)วย
ประธาน และคำกริยา ซึ่งจะต)องอยู?ในรูป base form
Do + subject + verb …?
Yes, + pronoun + do. / No, + pronoun + don’t.
Does + subject + verb …?
Yes, + pronoun + does. / No, + pronoun + doesn’t.
2. ครูนำเสนอ Present Simple Tense ในรูปปฏิเสธ (ใบความรู)ที่ 28.1)
I don’t like Mondays.
You don’t like Mondays.
we don’t like Mondays.
They don’t like Mondays.
He doesn’t like Mondays.
She doesn’t like Mondays.
3. ครูสุ?มถามนักเรียนเพื่อทดสอบความเข)าใจ
T: Does your father work?
S1: Yes, he does.
T: Do you like play football?
S2: No, I don’t.
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปdที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปdที่ 1

ขั้นฝqก (Practice)
1. นักเรียนนำตารางกิจวัตรประจำวันของตนเองแล)วจับคู?ผลัดกันถาม กิจวัตรประจำวัน
คำถามโดยใช) Present Simple Tense: รูปประโยคคำถามแล)ว - Get up
ให)ผลัดกันตอบคำถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเอง
- Have breakfast
2. นักเรียนจดบันทึกข)อมูลของเพื่อน 2 -3 คน
- Go to school
3. นักเรียนทำใบงานที่ 28.1
- Have lunch
4. ครูสุ?มนักเรียน 2 – 3 คู?ออกไปนำเสนอหน)าชั้นเรียนเกี่ยวกับข)อมูล - Play sports
กิจวัตรประจำวันของเพื่อน
- Go back home
- Have dinner
ขั้นนำไปใช. (Production)
- Do homework
1. ให)นักเรียนโพสตZ 1 ย?อหน)าใน Facebook เล?าเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวันของตนเองให)ผู)อื่นอ?าน พร)อมมีภาพประกอบ
- Watch TV
- Go to bed

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 28
เรื่อง What do you usually do everyday? II
ชาภาษาอั
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพืงกฤษ
้นฐาน
T: Do we go to school on weekend?
S3: No, we don’t.
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337
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
ดานความรู
1. พูดและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตรวจความถูกตองของ ใบงานที่ 28.1
กิจวัตรประจําวันของตนเองได การทําแบบฝกหัดใน
2. ใชประโยคและขอความที่ใช ใบงานที่ 28.1
ในการใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
โดยใชประโยคโครงสราง
Present Simple

เกณฑ
ถูกตองรอยละ 70
ผานเกณฑ

ดานทักษะ/กระบวนการ
ตรวจความถูกตองงาน แบบประเมินการเขียน ไดระดับคุณภาพ 3
- เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตร เขียน
ขึ้นไปถือวาผาน
ประจําวันของตนเอง
ดานคุณลักษณะ
- มีความมั่นใจในการใช
ภาษาอังกฤษ
- มีประสิทธิภาพในการสื่อ
ความ
- ซื่อสัตยสุจริต
- มุงมั่นในการทํางาน
- มีวินัย

สังเกตพฤติกรรมใน แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ 2
การพูดเพื่อการสื่อสาร ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไปถือวา
ภาษากาย
ผาน
กริยามารยาทในการ
สื่อสารกับผูอื่น
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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Plural

Singular

ใบความรูที่ 28.1: Verb to do

I
You
He
She
It
You
We
They

Present Simple Tense: Verb to do
do
do not (don’t)
do
do not (don’t)
does
does not (doesn’t)
does
does not (doesn’t)
does
does not (doesn’t)
do
do not (don’t)
do
do not (don’t)
do
do not (don’t)

Do I …?
Do you …?
Does he …?
Does she …?
Does it …?
Do you …?
Do we …?
Do they …?
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ใบงานที่ 28.1 เรื่อง How do you spend your day? หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Free Time
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
A. Write the negative and interrogative form of Present Simple Tense.
1. Andy gets up early.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2. Paul goes to school by car.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. Sue plays tennis.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
4. Teresa and Paul get dressed at 8 o’ clock.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
B. Put the words in the correct order to make sentences.
1. Andy/ does/ go to school/ by car / ?
…………………………………………………………………………………………..
2. play football/ do/ after/ school/ you/ ?
…………………………………………………………………………………………..
3. Sally and Polly/ do/ at seven O’clock/ eat dinner/ ?
…………………………………………………………………………………………..
4. go swimming/ do/ on Tuesdays/ we/ ?
…………………………………………………………………………………………..
5. do/ after breakfast/ your teeth/ brush/ you/ ?
…………………………………………………………………………………………..
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะการเขียน

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. ออกเสียงคําศัพท ประโยคและบอกความหมาย
ได
2. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับกิจกรรมยามวางได
3. พูดและเขียน เกี่ยวกับกิจกรรมยามวางได

ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพทเกี่ยวกับกิจกรรมยามวาง

หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สื่อ/แหลงเรียนรู
1. หองเรียนภาษาตางประเทศโรงเรียน
2. หองสมุดโรงเรียน
3. สื่อทางอินเตอรเน็ต
4. เกมการเรียนรู
5. รูปภาพบัตรคํา (Flash Card)
6. ขอมูลตัวอยาง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ขั้นการนําเสนอ (Presentation)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
2. ครูนําเสนอประโยค วลี คําศัพท พรอมทาทาง หรือบัตรคํา บัตร
เขียนกิจกรรมยามวางของตนเอง
ภาพ
บัตรภาพ
T: I like reading / surfing the net / watching movies /
listening to music in my free time.
T: What do you like to do in your free time?
Ss: Singing, dancing, reading, drawing, watching TV, playing
sports.
Question: What do you like to do in your free time?
Answer: I like + Gerund

กิจกรรมการเรียนรู
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ขั้นนํา (Warm up)
1. ครูถามนักเรียนวาเวลาวางนักเรียนชอบทําอะไร
What do you do in your free time?
นักเรียนตอบ reading / singing / dancing / cooking /
swimming

แผนการจัดการเรียนรูที่ 29
เรื่อง What do you like to do in your free time?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

ขั้นฝgก (Practice)

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 29
เรื่อง What do you like to do in your free time?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
3. ครูแสดงบัตรคำศัพท4เกี่ยวกับกิจกรรมยามว?างที่นักเรียนชื่นชอบ
(บัตรคำ หรือ Power point) เช?น
Go swimming, surf the Net, play sports, read comic
books, chat with friends, play computer games, watch
T.V., watch movies, hang out with friends, go for a walk,
go cycling, go shopping, listen to music
โดยครูใหeนักเรียนทุกคน อ?านออกเสียงตามทีละคำ หรือ หากครูใชe
โปรแกรมคอมพิวเตอร4ช?วยสอน อาจจะใหeนักเรียนไดeดูภาพกิจกรรม
ก?อน แลeว ใหeนักเรียนเดาว?าเปlนคำศัพท4คำไหน จากนั้นครูใหe
นักเรียนบอกถึงกิจกรรมยามว?างของนักเรียนโดยใชeประโยค
I like + Gerund in my free time. เช?น
I like swimming in my free time.
I like playing sports in my free time.
I like reading comic books and watching movies in my
my
freefree
time.time.
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปdที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 29
เรื่อง What do you like to do in your free time?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
หeนักเรียนถามนักเรียนคนอื่น ๆ ในหeองเรียนเกี่ยวกับ
ขั4.้นฝึครู
ก ใ(practice)
4.กิจครู
ให้นักเรียานถามนั
่น อๆงจดจำว?
่ยวกัละคนชอบ
บ
กเรีกย่นเรีนจะต้
องจดจำ
�ในห้
ว่าเพืองเรี
่อานแต่
ะคนชอบ
กรรมยามว?
ง นัโดยที
ักยเรีนคนอื
ยนจะตe
เพืยนเกี
่อลนแต?
กิทำกิ
จกรรมยามว่
าง นักเรียนจะต้
องจดจำกำหนดใหe
�ว่าเพื่อนแต่
ละคนชอบ
จกรรมอะไรในยามว?
าง โดยครู
ใชeเวลา
สอบถาม 5
ทำ�กิจกรรมอะไรในยามว่าง โดยครูกำ�หนดให้ใช้เวลา สอบถาม
ใหeใไห้ดeไขด้eอขมู้อลมูมากที
่สุด่สจากนั
้นครู
ใหeในห้ักนเรีักยเรีนทุ
กคนยื
นเปlนเป็
นวงกลม
5.นาที
นาที
ลมากที
ุด จากนั
้นครู
ยนทุ
กคนยื
น
ใหe
น
ก
ั
เรี
ย
นคนแรก
เริ
ม
่
การแสดงขe
อ
มู
ล
ที
น
่
ก
ั
เรี
ย
นไดe
ส
อบถามเพื
่อนๆๆ
เริ่มการแสดง
เริ่มการแสดงข้อมูลที่นักเรียนได้สอบถาม
วงกลม ให้รนักเรียนคนแรก
เพื
ๆ เป็่มนตeการเริ
น ดังนี่ม้ต้นดังนี้
เปl่อนนการเริ
คนแรก : I am …………………(ชื่อ)
I like ………………………in my free time.
And This is ………………….
He/ She likes………………….in his/her free time.
ไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดทeาย ( ครูอาจจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหe
เหมาะสมตามจำนวนนักเรียน หรือความเปlนจริง)
5. ใหeนักเรียนคนแรก เริ่มการแสดงขeอมูลที่นักเรียนไดeสอบถาม
เพื่อนๆ โดยเริ่มตeน ดังนี้
คนแรก : I am …………………(ชื่อ)
I like ………………………in my free time.
And This is ………………….
He/ She likes………………….in his/her free time.
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปdที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
6. นักเรียนทํา Survey (group work) ถามเพื่อนรวมชั้นเรียน โดย
ใชคําถาม What do you like to do in your free time? แลวจด
บันทึกลงในสมุด พรอมทั้งนําเสนอหนาชั้นเรียน
Class Survey
Students
Free time activities
Reason
1
2
3
4
5

แผนการจัดการเรียนรูที่ 29
เรื่อง What do you like to do in your free time?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
ไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดทาย ( ครูอาจจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมให
เหมาะสมตามจํานวนนักเรียน หรือความเปนจริง)
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

344

336

345
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
1. ออกเสียงคําศัพท
ทํากิจกรรม Class
ประโยคและบอก
survey
ความหมายได
2. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ
กิจกรรมยามวางได
3. พูดและเขียน เกี่ยวกับ
กิจกรรมยามวางได
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะเขียนเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามวาง
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน

เกณฑ
ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป

ตรวจความถูกตองงาน แบบประเมินงาน
เขียน
เขียน

ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

สังเกตพฤติกรรม

ไดระดับคุณภาพ 2 ทุก
รายการขึ้นไปถือวาผาน

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ
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346

บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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347
ใบงานที่ 29.1 เรื่อง Free Time Activities Class Survey หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Free Time
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
A: Do the class survey about Class activities. Ask your friends for the
information, do my mapping (group work)
Students
I
1
2
3
4
5

Free time activities

My mapping
Free Tine Activity

339

348
Retrieved on January 16, 2019
https://www.freepik.com/free-vector/children-hanging-out-in-the-roomillustration_1169136.htm

Hang out with friends

340

349
Retrieved on January 16, 2019
https://www.freepik.com/free-vector/kids-going-for-a-walk_1019356.htm

Going for a walk

341

350
Retrieved on January 16, 2019
https://www.freepik.com/free-vector/man-riding-a-bike-design_1041880.htm

Go cycling

342

351
Retrieved on January 16, 2019
https://www.freepik.com/free-vector/shopping-illustration_795242.htm

Go shopping

343

352
Retrieved on January 16, 2019
http://clipart-library.com/clipart/1445050.htm

Listen to music

344

353
Retrieved on January 16, 2019
https://pngtree.com/freepng/flat-creative-network_2783126.html

Surf the net

345

354
Retrieved on January 16, 2019
https://pngtree.com/freepng/family-to-go-to-the-movies_3073771.html

Watching movies

346

355
Retrieved on January 16, 2019
https://ya-webdesign.com/explore/children-clipart-sport/#gal_post_2960_athletic-clipartmovement-3.jpg

Playing sports

347

356
Retrieved on January 16, 2019
http://worldartsme.com/free-swimming-clipart.html#gal_post_73816_free-swimming-clipart2.jpg

Swimming

348

กิจกรรมการเรียนรู.
ครูแจ=งจุดประสงค+การเรียนรู=ให=นักเรียนทราบ
ขั้นนำ (Warm up)
จุดประสงคdการเรียนรู.
1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบทำในเวลาวYางจากบทเรียนที่ได=
ด.านความรู.
เรียนผYานมาแล=ว โดยให=นักเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น (ได=ทั้ง
1. บอกคำศัพท+ประเภทของดนตรีได=
ภาษาไทยหรืออภาษาอั
้ง และทบทวน
Verb
to do
จากใบ
ภาษาไทยหรื
ภาษาอังกฤษ)
งกฤษ)อีกอีครั
กครั
้ง และทบทวน
Verb
to do
2. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับชนิด ประเภท ของดนตรีได= จากใบความรู
ี่ 28.1:toVerb
ความรู=ที่ 28.1:้ทVerb
do to do
(Type of music)
2. ครูถามนักเรียนวYา
3. พูดและเขียน บรรยายเกี่ยวกับความชอบการ
Question: Do you like listening to music?
กระทำกิจกรรมตYาง ๆได=
Answer: Yes, I do. No, I don’t.
Question: What kind of music do you like?
ด.านทักษะและกระบวนการ
Answer: I like………………………….
1. ทักษะการฟ]งและอYาน
ขั้นการนำเสนอ (Presentation)
ด.านคุณลักษณะ
3. ครูอYานคำศัพท+ Music Instruments: Guitar / Piano / Violin /
1.
มีวินัย
Saxophone / Drum etc. จาก flash card นักเรียนฟ]งแล=วออกเสียง
2.
ใฝ`เรียนรู=
ตาม 2 ครั้ง หลังจากนั้นชYวยกันบอกความหมายเปâนภาษาไทย
3.
มุYงมั่นในการทำงาน

ขอบเขตเนื้อหา
คำศัพท+ประเภทของดนตรี

หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 30
เรื่อง Enjoy listening to music
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนบรรยายกราฟ หรือสถิติเกี่ยวกับ
ความชอบดนตรี

สื่อ/แหล5งเรียนรู.
1. ห=องเรียนภาษาตYางประเทศโรงเรียน
2. ห=องสมุดโรงเรียน
3. สื่อทางอินเตอร+เน็ต
4. เกมการเรียนรู=
5. รูปภาพบัตรคำ (Flash Card)
6. ข=อมูลตัวอยYาง
7. ตัวอยYางเพลงจาก YouTube
8. ใบความรู=ที่ 28.1: Verb to do
9. ใบงานที่ 30.1 และ 30.2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 30
เรื่อง Enjoy listening to music
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
4. ครูเปดเพลงจาก YouTube ใหนักเรียนฟงแนวเพลงพรอมทั้งบอก
คําศัพทภาษาอังกฤษและใหนักเรียนพยายามเดาความหมายเปน
ภาษาไทย
5. นักเรียนตอบคําถามจากสถานการณที่ครูกําหนด
Question: Do you like listening to music?
Answer: Yes, I do. No, I don’t.
Question: What kind of music do you like?
Answer: I like………………………….
6. ครูนําเสนอเกี่ยวกับการใชคํากริยาที่บอกความชอบ เชน
I + like + (Music Instruments)
เชน
- I like guitar.
- I like Rap music.

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
8. นักเรียนฟงบทสนทนาแลวตอบคําถาม
9. นักเรียนทําแผนภูมิ ประเภทของดนตรีและที่เพื่อนในชั้นเรียน10
คนที่เพื่อนๆชื่นชอบ พรอมทั้งคํานวณเปนสถิติของหอง นําเสนอ
ออกมาในรูปของกราฟ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 30
เรื่อง Enjoy listening to music
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
ขั้นฝก (Practice)
7. ครูใหนักเรียนเลนเกม Onion Ring โดยที่ครูใหนักเรียนจัดแถว
เปนวงกลม 2 วง วงกลมที่ 1 เปนวงกลมดานใน และวงกลมที่ 2 เปน
วงกลมดานนอก จากนั้นใหนักเรียนหันหนาเขาหากันเปนคู ๆ วงกลม
นอกและวงกลมใน หลังจากทีครูใหสัญญาณใหนักเรียนใชรูปประโยค
สนทนา
Question: Do you like listening to music?
Answer: Yes, I do. No, I don’t.
Question: What kind of music do you like?
Answer: I like………………………….
ถามเพื่อนโดยใชประโยคที่เรียน จากนั้นครูใหสัญญาณเพื่อเปลี่ยนคู
สนทนา หมุนไปตามเข็มนาฬิกาเรื่อย ๆจนครบทุกคน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. บอกคําศัพทประเภท
ของดนตรีได
2. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ
ชนิด ประเภท ของดนตรี
ได (Type of music)
3. พูดและเขียน บรรยาย
เกี่ยวกับความชอบการ
กระทํากิจกรรมตาง ๆได

ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการฟง
ทักษะการเขียน
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ
ภาระงาน: อานออก
เสียงคําศัพท
หลักฐาน: คะแนนจาก
แบบประเมินการอาน
ภาระงาน: บอก
ความหมายของ
คําศัพท
หลักฐาน: คะแนนจาก
การทําแบบฝกหัด
หลักฐาน: คะแนนจาก
การตอบคําถามและ
การปฏิบัติ
ตรวจความถูกตองการ
ทําแบบฝกหัด
ตรวจความถูกตองงาน
เขียน
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช
-แบบประเมินการอาน
ออกเสียง (Rubric)
- แบบฝกทักษะ
- แบบฝกทักษะการ
เขียน
- แบบบันทึกการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง
- แบบบันทึก survey
game

เกณฑ
- นักเรียนอานออกเสียง
คําศัพทเปนรายบุคคลได
ไมนอยกวารอยละ 70 ถือ
วาผาน
- นักเรียนตอบคําถามตาม
รูปแบบที่กําหนดใหเปน
รายบุคคล ไดไมนอยกวา
รอยละ 70 ถือวาผาน

แบบประเมินงานเขียน ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน
ไดระดับคุณภาพ 2 ทุก
รายการขึ้นไปถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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Retrieved on January 16, 2019
http://www.funkidsenglish.com/free-resources/free-flash-cards/musical-instruments
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355

364
Retrieved on January 17, 2019
Rock music:
https://www.youtube.com/watch?v=CD-E-LDc384
Rap music:
https://www.youtube.com/watch?v=j5-yKhDd64s
Pop music:
https://www.youtube.com/watch?v=FM7MFYoylVs
Country music:
https://www.youtube.com/watch?v=pAsN4lSa7O0
Classical music:
https://www.youtube.com/watch?v=RjZN1IbJHxE
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ใบงานที่ 30.1 เรื่อง What kind of music do you like? หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Free Time
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Instruction : Listen and choose the correct answer.
1. What kind of music does Paul like to listen to?
a. Jazz, pop and classical
b. Pop, rock and classical
2. Amy asks Paul to go to…………………… .
a. a concert
b. a movie
3. The concert plays ………………………. .
a. in the afternoon
b. at night
4. What should they do before the show?
a. Have dinner
b. Buy the tickets
5. Where do they have dinner before going to the show?
a. At Amy’s apartment
b. At the restaurant
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ใบงานที่ 30.2 เรื่อง What kind of music do you like? หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Free Time
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Put these sentences in the correct order as the conversation.
A.
B.
C.
D.

Paul and Amy have dinner together at the restaurant.
Amy has a ticket for a show.
Paul and Amy talk about the kind of music.
Paul and Amy go to see the music show.
1. ……… 2. ………. 3. ………… 4. …………
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30.1 Conversation Script

Amy :
Paul :
Amy :
Paul :
Amy :
Paul :
Amy :
Paul :
Amy :
Paul :
Amy :
Paul :

What kind of music do you like?
Paul, what kind of music do you like to listen to?
All kinds, but mostly Pop, rock and classical. Why?
I have tickets to a show. Do you want to go with me?
What kind of music is it?
Pop. It's Mariah Carey.
When is it?
At 8PM tomorrow night.
Yeah, I'd like to go. Do you think we should have dinner first?
Yes, that's a good idea.
Let's eat at the restaurant across the street from my
apartment.
Oh, I think I know the place you mean. We ate there last
month, right?
Yes, that is right. You have a good memory

359

ด.านทักษะและกระบวนการ
ทักษะการพูดและการอDาน

จุดประสงคfการเรียนรู.
ด.านความรู.
1. พูดและเขียนนำเสนอข6อมูลและ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ สิ่งที่วางแผนที่จะทำได6
2. พูด ถาม ตอบ และแสดงความคิดเห็น ให6
ข6อมูลเกี่ยวกิจกรรมที่จะทำในอนาคตได6

ขอบเขตเนื้อหา
คำศัพท+ การขอและให6ข6อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่วางแผน
วDาจะทำในอนาคต คำศัพท+ เกี่ยวกับคำกริยาตDาง ๆ
ซึ่งเปKนสิ่งจำเปKนที่ใช6ในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู6กับบุคคลอื่น

หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

ขั้นการนำเสนอ (Presentation)
2. ครูสมมติสถานการณ+เปKนวันหยุดเสาร+ อาทิตย+ ให6นักเรียนพูดถึง
แผนการ หรือสิ่งที่นักเรียนจะทำในชDวงวันหยุดสุดสัปดาห+หน6านี้
(คำตอบเปKนไทยปนอังกฤษก็ได6) หลังจากนั้นครูเขียนคำตอบของ
นักเรียนเปKนภาษาอังกฤษ
Question: What are you going to do this weekend?
Answer: I am going to + v1.
เชDน ครู : What are you going to do this weekend?
นักเรียน : I am going to go to the beach with my family.

กิจกรรมการเรียนรู.
ครูแจ6งจุดประสงค+การเรียนรู6ให6นักเรียนทราบ
ขั้นนำ (Warm up)
1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนจะทำในวันหยุดสุดสัปดาห+นี้
ทีละคน ให6นักเรียนชDวยกันตอบ โดยใช6คำถามวDา
T: What are you going to do this weekend?
S: I’m going to ………………….

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 31
เรื่อง What are you going to do this weekend?
รายวิชชาภาษาอั
าภาษาอังกฤษพื
งกฤษ ้นฐาน
รายวิ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. อDานศัพท+
2. อDานประโยค
3. สนทนาโต6ตอบ/แสดงบทบาทสมมุติ
4. เกม/เพลง
5. ตารางกิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห+

สื่อ/แหล5งเรียนรู.
1. ห6องเรียนภาษาตDางประเทศโรงเรียน
2. ห6องสมุดโรงเรียน
3. สื่อทางอินเตอร+เน็ต
4. เกมการเรียนรู6

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 1
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ด.านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝÉเรียนรู6
3. มุDงมั่นในการทำงาน

หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

ขั้นฝpก (Practice)
4. ครูให6นักเรียนในห6องเรียนถามนักเรียนคนอื่น ๆในห6องเรียน
เกี่ยวกับ สิ่งที่วางแผนไว6วDาจะทำในวันหยุดสุดสัปดาห+นี้ โดยใช6ประโยค
คำถามวDา
Question: What are you going to do this weekend?
Answer: I am going to ………………………….
5. นักเรียนเลDนเกม Find Someone who? โดยให6นักเรียนแตDละคน
เขียนคำตอบลงในกระดาษ Post it วDาสุดสัปดาห+นี้นักเรียนจะไปทำ
อะไรทำอะไร (What?)

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 31
เรื่อง What are you going to do this weekend?
รายวิชชาภาษาอั
าภาษาอังกฤษพื
งกฤษ ้นฐาน
รายวิ
3. ครูนำเสนอพร6อมยกตัวอยDางวDาการพูดถึงสิ่งที่เปKนการวางแผนไว6วDา
จะทำในอนาคต โดยการใช6รูปประโยค Be going to + v.1 เพื่อเปKน
การอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
S + is / am / are + going to + v.1
Example:
I am going to the party tomorrow.
She is going to spend her time in Phuket for new year.
They are going to wake up early on next Monday.

- Go to the beach.
- Visit my aunt in her
hometown.
- Tidy my room.
- Wash my clothes.
- Meet my friends.
- Go to my friend’s birthday party.
- Buy a new phone.

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 31
เรื่อง What are you going to do this weekend?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
- ที่ไหน (Where?)
- กับใคร (Who?)
จากนั้นให6นักเรียนนำมารวมกัน หรือให6นักเรียนทำ Paper ball
จากกระดาษ Post it ที่เขียนคำตอบไว6 แล6วพอครูให6สัญญาณให6
Paper ball
ball ไปยั
ไปยังงเพืเพื่อ่อนคนอื
นคนอื่น่นในห6
ในห้องในเวลา
องในเวลา2020วินวิาที
นาทีพอ
นักเรียนปา Paper
ครู
ให6สให้ัญสญาณหยุ
ด ให6
นักนเรีกั ยเรีนหยิ
พอครู
ญ
ั ญาณหยุ
ด ให้
ยนหยิบ บPaper
Paperball
ballทีที่ออ่ ยูยูDใกล6
ใ่ กล้ตตัววั เองขึ
เองขึ้นน้ มา
มา
คนละ 1 ชิ้น แล6วเริ่มเกม Find someone who? โดยหาคำตอบให6ได6
วDาผู6ที่เขียนคำตอบที่อยูDใน paper ball นั้นเปKนของใคร ให6นักเรียนเดิน
สอบถามเพื่อนคนอื่นเพื่อหาคำตอบ โดยการใช6ประโยคคำถามวDา
Question: What are you going to do this weekend?
Answer: I am going to ………………………….
Question: Where are you going this weekend?
Answer: I am going to…………………………
Question: Who are you going to meet this weekend?
Answer: I am going to meet………………………….
คนที่หาคำตอบได6แล6วให6นั่งลงที่โตëะขอตนเอง จากนั้นครูสุDมนักเรียน
ออกมารายงานวDา เพื่อนคนใดมีการวางแผนเกี่ยวกับวันหยุดสดสัปดาห+
อยDางไรบ6าง
-

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 1
Call James tonight.
Cook for dinner.
Watch movies.
Send an e-mail.
Go shopping
Do a house work.
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
6. นักเรียนออกมารายงานวา เพื่อนคนใดมีการวางแผนเกี่ยวกับวันหยุด
สุดสัปดาหอยางไรบาง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 31
เรื่อง What are you going to do this weekend?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
คนที่หาคําตอบไดแลวใหนั่งลงที่โตะขอตนเอง จากนั้นครูสุมนักเรียน
ออกมารายงานวา เพื่อนคนใดมีการวางแผนเกี่ยวกับวันหยุดสดสัปดาห
อยางไรบาง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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372
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
1. พูดนําเสนอขอมูลและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทํากิจกรรม Find
สิ่งที่วางแผนที่จะทําได
someone who
2. พูด ถาม ตอบ และแสดง
ความคิดเห็น ใหขอมูลเกี่ยว
กิจกรรมที่จะทําในอนาคตได
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะพูด

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินการ
พูดถามตอบ

พูดถามตอบ

ดานคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

แบบประเมินการ
พูดถามตอบ
แบบสังเกต
พฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

เกณฑ
ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน
ไดระดับคุณภาพ 2 ทุก
รายการขึ้นไปถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะการเขียนบรรยายความสามารถ

ดานความรู
พูดนําเสนอขอมูลและเขียนอธิบายเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเอง

ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพท คํากริยาที่ใชอธิบายเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเอง

หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นการนําเสนอ (Presentation)
2. ครูนําเสนอ คําศัพท พรอมทาทาง เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความสามารถ
วาคือกิจกรรมอะไรพรอมนําเสนอคําศัพทนั้น ๆ เชน
swim, draw, dance, cook, speak English, sing,
play the guitar, play football, ride a bike, drive a car
ครูอธิบายถึงการบอกถึงความสามารถของตนเองโดยการใช Can เชน
Affirmative: I can swim.
He can speak English.

กิจกรรมการเรียนรู
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ขั้นนํา (Warm up)
1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง โดยใชคําถาม
เพื่อใหนักเรียนไดตอบและเชื่อมโยงใหเพื่อนคนอื่นไดตอบ เชน
Can you swim?
Yes, I can.
No, I cannot.
What about you?

แผนการจัดการเรียนรูที่ 32
เรื่อง Having fun
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนบรรยายเกี่ยวกับความสามารถ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. หองเรียนภาษาตางประเทศโรงเรียน
2. หองสมุดโรงเรียน
3. สื่อทางอินเตอรเน็ต
4. เกมการเรียนรู
5. รูปภาพบัตรคํา (Flash Card)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

ขั้นฝaก (Practice)
3. ครู ใ ห] นั กเรี ย นเลd นเกมโดยให] นั กเรี ย นนั ่ งเปm นวงกลม โดยให]
นักเรียนพูดประโยคที่แสดงถึงความสามารถของตนเอง เชdน I can
play football. จากนั้นให]เพื่อนโยนลูกบอลไปให]เพื่อนคนอื่น โดยที่

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 32
เรื่อง Having fun
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
Negative: I cannot speak Chinese. (I can’t speak Chinese.)
She cannot dive. (She can’t dive.)
Question: Can you drive a car?
Can he speak slowly?
Answer: Yes, I can.
No, I cannot. (can’t)
Yes, he can.
No, he cannot. ( can’t)
ครูแสดงคำศัพทR รูปภาพคำกริยาอีกครั้ง แล]วให]นักเรียนทุกคนอdาน
คำศัพทRอีกครั้ง จากนั้นให]นักเรียนพูดประโยค
I can ……….
I cannot……….
ครูยกปiายคำศัพทRแล]วให]นักเรียนพูดประโยคโดยใช]คำศัพทRที่ครู
กำหนดให]
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป^ที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

ขั้นนำไปใช. (Production)
4. ครูให]นักเรียนวาดภาพที่แสดงถึงความสามารถของตนเองพร]อม
กับเขียน story บรรยายเกี่ยวกับภาพที่นักเรียนวาด จากนั้นครูสุdมให]
นักเรียนออกมานำเสนอสั้นๆ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 32
เรื่อง Having fun
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
เพื่อนที่ได]รับลูกบอลจะต]องพูดประโยคที่เพื่อนพูดมากdอนหน]านี้
แล]วคdอยบอกความสามารถของตนเองตdอไป เชdน
James can play football. หากเราสามารถเลdนฟุตบอลได]ให]
ตอบวdา Me too. แล]วคdอยพูดประโยคตdอไป แตdหากไมdสามารถทำได]
ให]พูดประโยคนั้นเปmนประโยคปฏิเสธกdอนแล]วคdอยพูดประโยคที่เปmน
ความสามารถของตนเองแล]วจึงโยนลูกบอลให]เพื่อนคนตdอไป เชdน
Students 1: I can play football. (James)
Student 2: James can play football. Me too, and I can ski.
Students 1: I can play football. (James)
Student 2: James can play football. I cannot play
football. I can ski.
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป^ที่ 1
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377
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
พูดนําเสนอขอมูลและ
อธิบายเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเอง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

พูดบอกความสามารถ

แบบประเมินการพูด

ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการเขียนบรรยาย
ความสามารถ

ตรวจความถูกตองงาน
เขียนบรรยายภาพ

แบบประเมินงานเขียน ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

สังเกตพฤติกรรมในการ แบบสังเกตพฤติกรรม
พูดเพื่อการสื่อสาร
ดานคุณลักษณะ
ภาษากาย
กริยามารยาทในการ
สื่อสารกับผูอื่น

ไดระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไปถือวา
ผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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Ride a bike
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Swim
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Speak English
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Playing sports
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เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพทสถานที่

กิจกรรมการเรียนรู
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. หองเรียนภาษาตางประเทศโรงเรียน
2. หองสมุดโรงเรียน
ขั้นนํา (Warm up)
3. สื่อทางอินเตอรเน็ต
จุดประสงคการเรียนรู
1. ครูทบทวนคำ
ในเมืองที่นกั เรียน
บทวนคํ�าศัพท์ทเกีย่ วกับสถานทีท่ ทส่ี ี่ส�ำ ําคัคัญญต่ตาางงๆๆในเมื
4. เกมการเรียนรู
ดานความรู
ควรรูจัก จากนั้นใหนักเรียนฝกเดาความหมายจากภาพ และอานออก
5. รูปภาพบัตรคํา (Flash Card)
พูดนําเสนอขอมูลและ อธิบายเกี่ยวกับ
เสียงคําศัพทตาง ๆ เชน
กิจกรรมที่เราสามารถกระทําไดในสถานที่ตาง ๆ
- Aquarium / Shopping center / Airport
ภาระงาน/ชิ้นงาน
โดยใชคําศัพทและโครงสรางประโยคไดถูกตอง
- Sports center / Park / Restaurant / Train Station
เขียนประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถ
ดานทักษะและกระบวนการ
- Hotel / Museum / Bus Station / Cinema
กระทําไดตามสถานที่ตาง ๆ
ทักษะการเขียน เขียนประโยคเกี่ยวกับกิจกรรม - Hospital / School / Dental Clinic
ที่สามารถกระทําไดตามสถานที่ตาง ๆ
ขั้นการนําเสนอ (Presentation)
- see lots of fish at the aquarium
2. นักเรียนจับคูภาพคําศัพทเกี่ยวกับคํากริยาแสดงอาการกับ
- buy toys at a shopping center
ดานคุณลักษณะ
คําศัพทสถานที่ตาง ๆใหสัมพันธกัน อีกครั้ง
- walk a dog in the park
1. มีวินัย
3. ครูอธิบายการใช Question word “ Where / What” ในการ - check your teeth at the dental clinic
2. ใฝเรียนรู
สรางประโยคคําถามประเภท Information Question โดยใช
- watch movies at the cinema.
3. มุงมั่นในการทํางาน
คําถาม
- have dinner at the restaurant

หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 33
เรื่อง Where / What can you ………?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นฝก (Practice)
4. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ 5 เรื่อง Places โดยใหจับคูกิจกรรมที่
ทําและสถานที่ตาง ๆ จาก Flashcard
5. ครูแบงกลุมใหนักเรียน กลุมละ 6 คน เลนเกม Where / What
can you ………? โดยครูแจกกระดาษ post it ใหนักเรียนใน กลุม
คนละ 2 แผน แลวใหนักเรียนเขียนชื่อสถานที่ลงไปใบละ 1
สถานที่ จากนั้น ครูใหตัวแทนในแตละกลุมผลัดกันยืนขึ้น เพื่อถาม
คําถาม
Where can you see the doctor?
What can you find at shopping center?
จากนั้นนักเรียนในกลุมที่เหลือ (ทุกกลุม) สํารวจคําตอบที่ตนเอง
เขียน หากเปนคําตอบที่ตรงกับคําถาม ใหนักเรียนยกมือขึ้น แลว
ตอบคําถามใหได เชน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 33
เรื่อง Where / What can you ………?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
Question: Where can you see the doctor?
Answer: I can see the doctor at the hospital.
Question: What can you do at the zoo?
Answer: I can see a lot of animals.
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
- stay overnight in the hotel
- study English at school
- go swimming at a sports center
- see original things at the museum
- buy a bus ticket at the bus station
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หน4วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ

ขั้นนำไปใช. (Production)
5. นักเรียนเลือกสถานที่พรOอมเขียนประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมที่
สามารถกระทำไดOตามสถานที่ตPาง ๆ พรOอมตกแตPงใหOสวยงามตาม
ความคิดของตนเองและนำเสนอ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 33
เรื่อง Where / What can you ………?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
Question: Where can you see the doctor?
Answer: I can see the doctor at the hospital.
นักเรียนที่ยยกมื
กมืออและตอบไดO
และตอบได้กกPอ่อนจะเปS
นจะเป็นนผูผูOท้ที่ไดOี่ไคด้ะแนนสะสมของกลุ
คะแนนสะสมของ Pม
กลุ่มตนเองหมายเหตุ
ตนเองหมายเหตุ
: :
- you can see lots of fish at the aquarium.
- You can go swimming at a sports center.
- You can walk a dog at the park.
- You can check your teeth at the dental clinic.
- You can watch movies at the cinema.
- You can study English at school.
คุณครูจะเพิ่มเติมตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ ไดO
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 1
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386
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช7

เกณฑA

ด7านความรู7
- อ&านออกเสียงคำและ
สะกด คำศัพท9 คำกริยาที่ใช?
อธิบายสถานที่ ที่เรา
สามารถกระทำกิจกรรม
ต&าง ๆ ได?อย&างถูกต?องและ
เหมาะสม
- พูดนำเสนอข?อมูลและ
อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่
เราสามารถกระทำได?ใน
สถานที่ต&างๆ
- พูด ถาม ตอบ และแสดง
ความคิดเห็น ให?ข?อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญ
ต&างๆ

ภาระงาน: อ&านออก
เสียงคำศัพท9
หลักฐาน: คะแนนจาก
แบบประเมินการอ&าน
ภาระงาน: บอก
ความหมายของคำศัพท9
หลักฐาน: คะแนนจาก
การทำแบบฝSกหัด
หลักฐาน: คะแนนจาก
การตอบคำถามและ
การปฏิบัติ

- แบบประเมินการอ&าน
ออกเสียง (Rubric)
- แบบฝSกทักษะ
- แบบฝSกทักษะการ
เขียน
- แบบบันทึกการปฏิบัติ
ตามคำสั่ง
- แบบบั
แบบันนทึทึกกsurvey
survey
game

- นักเรียนอ&านออก
เสียงคำศัพท9เปgน
รายบุคคลได?ไม&น?อย
กว&าร?อยละ 70 ถือว&า
ผ&าน
- นักเรียนตอบคำถาม
ตามรูปแบบที่
กำหนดให?
กำ�หนดให้เเปgป็นนราย
รายบุ
น?อยา
บุคคลคคล
ได้ไม่ได?นไ้อม&ยกว่
กว&
ยละถื70
ร้อายะร?อ70
อว่าถืผ่อาว&นา
ผ&าน

ด7านทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการเขียน เขียน
ประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมที่
สามารถกระทำได?ตาม
สถานที่ต&าง ๆ

ตรวจความถูกต?องงาน
เขียน

แบบประเมินการเขียน

ได?ระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือว&าผ&าน

ด7านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝsเรียนรู?
3. มุ&งมั่นในการทำงาน

สังเกตพฤติกรรมในการ แบบสังเกตพฤติกรรม
พูดเพื่อการสื่อสาร
ด?านคุณลักษณะ
ภาษากาย
กริยามารยาทในการ
สื่อสารกับผู?อื่น

ได?ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไปถือว&า
ผ&าน
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Retrieved on January 17, 2019
https://pngtree.com/freepng/children-see-a-dentist_2745268.html

Check your teeth
At the dental clinic
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Retrieved on January 16, 2019
https://pngtree.com/freepng/family-to-go-to-the-movies_3073771.html

Watch movies
At the cinema
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Retrieved on January 17, 2019
https://pixabay.com/en/class-learning-brother-1416904/

Study English
At school
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Retrieved on January 17, 2019
https://pixabay.com/en/aquarium-shark-okinawa-japan-fish-725798/

See lots of fish
At the aquarium
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https://pixabay.com/en/swimming-pool-children-father-fun-765312/

Go swimming
At sports center
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Walk a dog
At the park

384

ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู.
คำศัพท* คำกริยาที่ใช4อธิบายเกี่ยวกับกริยาต;าง ๆ ครูแจ4งจุดประสงค*การเรียนรู4ให4นักเรียนทราบ
ในรูปอดีต (V2) การอ;านคำกริยาในรูปอดีต และ
ขั้นนำ (Warm up)
การสื่อความหมาย บรรยายและให4ข4อมูลเกี่ยวกับ
1. นักเรียน 1 คนออกมาเล;าเรื่องตอนปZดเทอมภาคเรียนที่ผ;านมา
สิ่งที่เกิดขึ้นผ;านมาแล4วในอดีต
โดยเล;าเป\นภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได4 หลังจากนั้นให4ฟ_งบทสนทนาที่
ครูเตรียมมา
จุดประสงคfการเรียนรู.
Conversation
ด.านความรู.
Nick: What did you do in the summer?
1. พูดนำเสนอข4อมูลและ อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่
Eric: I took a trip around Europe by train.
เกิดขึ้นในอดีตที่ผ;านมาโดยใช4คำศัพท* โครงสร4างได4
Nick: Was it expensive?
ถูกต4อง
Eric: No, I bought a rail card, and it was quite cheap.
2. พูด ถาม ตอบ และแสดงความคิดเห็น ให4
Nick: Did you go on your own, or with some friends?
ข4อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ;านมา
Eric: A couple of friends came with me.
Nick: How many countries did you visit?
ด.านทักษะและกระบวนการ
Eric: I visited six or seven countries. I had a great time,
ทักษะการเขียนไดอารี่
and I really loved all of them.
Nick: Which one did you like most?

หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 34
เรื่อง What did you do last summer?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนไดอารี่ของตนเองเกี่ยวกับ Last
summer

สื่อ/แหล5งเรียนรู.
1. ห4องเรียนภาษาต;างประเทศโรงเรียน
2. ห4องสมุดโรงเรียน
3. สื่อทางอินเตอร*เน็ต
4. เกมการเรียนรู4
5. ใบงานที่ 34.1
6. ข4อมูลตัวอย;าง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ
ด.านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝáเรียนรู4
3. มุ;งมั่นในการทำงาน

ขั้นการนำเสนอ (Presentation)
2. นักเรียนบอกคำกริยา ครูเขียนคำกริยาที่นักเรียนบอกบน
กระดาน พร4อมทั้งเขียนรูป Past Form ประมาณ 15 – 20 คำ
นักเรียนช;วยเลือกคำกริยาที่ลงท4ายด4วย -ed หลังจากนั้นครู
นำเสนอ Regular Verb ที่นักเรียนช;วยกันเลือก
เมื่อเติม -ed ท4ายคำ ออกเสียงอย;างไร?
การออกเสียง -ed มี 3 กรณีด4วยกัน คือ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 34
เรื่อง What did you do last summer?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
Eric: Sweden, I think. The countryside was so nice,
and I took lots of photos.
Nick: When did you arrived back home?
Eric: Last week. I am still rather tired.
ครูถามคำถามที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในบทสนทนา
Question: What did Eric do last summer?
Answer: He took a trip around Europe by train.
Question: How many countries did Eric visit?
Answer: He visited six or seven countries.
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ครูอธิบายเกี่ยวกับการพูดถึงเหตุการณในอดีต (Past
Simple) ทั้งประโยคบอกเลา Past form

แผนการจัดการเรียนรูที่ 34
เรื่อง What did you do last summer?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
1) ลงทายดวยเสียงกอง (b, g, h, j, l, m, n, r, v, w, y, z)
เมื่อเติม –ed ออกเสียงเปน ด
opened ออกเสียงวา โอเปนดฺ
traveled ออกเสียงวา ทริมดฺ
2) ลงทายดวยเสียงไมกอง (c, f, k, p, s, x, ch, sh) เมื่อ
เติม –ed ออกเปน ท
walked ออกเสียงวา วอคฺทฺ
talked ออกเสียงวา ทอคฺทฺ
jumped ออกเสียงวา จัมพฺทฺ
3) ลงทายดวย T หรือ D เมื่อเติม -ed ออกเสียงเปน
ถิด หรือ ดิด
wanted ออกเสียงวา วอนถิด / วอนหนิด
needed ออกเสียงวา นีดิด
decided ออกเสียงวา เดอะซายดิด
invited ออกเสียงวา อินไฟถิด
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นฝก (Practice)
1. นักเรียนฝกใชคําถาม What did you do last
summer?
ถามเพื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําผานมาแลวเก็บเปนขอมูล
จากนั้นครูใหนักเรียนผลัดกันถามเพื่อเปนฝกการสื่อสาร
2. นักเรียนทําใบงานเรื่อง Past Event

แผนการจัดการเรียนรูที่ 34
เรื่อง What did you do last summer?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
S + v.2
I visited my grandparents at California.
She arrived Thailand last month.
We wanted to buy a new car.
ตัวอยางเชน
Regular verb
like - liked
love - loved
arrive - arrived
visit - visited
wait - waited
finish - finished
decide - decided
want - wanted
watch – watched
stop – stopped
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ
ขั้นนำไปใช. (Production)
ครูให*นักเรียนเขียนไดอารี่เกี่ยวกับ Last summer ของตนเอง

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 34
เรื่อง What did you do last summer?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 1
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398
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

ดานความรู
1. พูดนําเสนอขอมูลและ
ตรวจความถูกตองของ ใบงาน
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน การทําแบบฝกหัดใน
อดีตที่ผานมาโดยใชคําศัพท ใบงาน
โครงสรางไดถูกตอง
2. พูด ถาม ตอบ และแสดง
ความคิดเห็น ใหขอมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่
ผานมา

เกณฑ
ถูกตองรอยละ 70 ขึ้น
ไป
ถือวาผาน

ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการเขียนบรรยาย
ความสามารถ

ตรวจความถูกตองงาน แบบประเมินงานเขียน ไดระดับคุณภาพ 3
เขียนบรรยายภาพ
ขึ้นไปถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไปถือวา
ผาน

390

399

บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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ใบงานที่ 34.1 เรื่อง Past Event หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Free Time
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
A. Complete the sentences using the past Simple form and the words in the
brackets.
Hello Angela,
Tom and I ………………. (travel) to London last weekend and I ………………. (want)
to tell you about it. Our hotel ………………. (be) great so on our first night we ……………….
(stay) there for dinner. The next day we ………………. (decide) to visit the Big Ben. There
………………. (be) a lot of people, but the view ………………. (be) amazing. On Saturday we
………………. (enjoy) breakfast at the hotel and then we ………………. (visit) the Buckingham
Palace. Everything ………………. (be) wonderful.
Please write back soon.
Nancy
B. Put the words in the correct order to form sentences.
1. Stone / they / in / lived / houses
………………………………………………………………………………………………….
2. People / they / friendly / weren’t
………………………………………………………………………………………………….
3. They / dogs / ducks / raised / and
………………………………………………………………………………………………….
4. Furniture / there / in / any / wasn’t / their / houses
………………………………………………………………………………………………….
5. Didn’t / they / things / steal
………………………………………………………………………………………………….
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กิจกรรมการเรียนรู:
ครูแจ5งจุดประสงค+การเรียนรู5ให5นักเรียนทราบ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อ/แหลXงเรียนรู:
1. ห5องเรียนภาษาตEางประเทศโรงเรียน
2. ห5องสมุดโรงเรียน
ขั้นนำ (Warm up)
3. สื่อทางอินเตอร+เน็ต
1. ครูถามนักเรียนในห5องวEานักเรียนทราบหรือไมEวEามีรายการอะไรที่
4. เกมการเรียนรู5
จุดประสงค5การเรียนรู:
นEาสนใจ หรือรายการทีวีที่นักเรียนชื่นชอบ โดยเปVดโอกาสให5นักเรียนได5
5. รูปภาพบัตรคำ (Flash Card)
ด:านความรู:
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการทีวี
6. ข5อมูลตัวอยEาง
โดยที่ครูใช5คำถามวEา
1. พูดนำเสนอข5อมูลและ อธิบายเกี่ยวกับ
รายการโทรทัศน+ที่ชื่นชอบ
Teacher: What’s your favorite TV Program? หรือ What
ภาระงาน/ชิ้นงาน
2. พูด ถาม ตอบ และแสดงความคิดเห็น ให5 types of TV program do you like?
เขียนตารางรายการชมทีวีของตนเองและ
ข5อมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน+
Student 1: I like…………………………………………….
เพื่อนนำเสนอหน5าชั้นเรียน
Student
2:
I
like…………………………………………….
ด:านทักษะและกระบวนการ
Student 3: I like……………………………………………
ทักษะเขียนบรรยายรายการทีวี
Student 4: I like……………………………………………
ด:านคุณลักษณะ
ขั้นการนำเสนอ (Presentation) 15 นาที
1. มีวินัย
2. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับรายการโทรทัศน+ที่นEาสนใจ โดยนำเสนอ
2. ใฝRเรียนรู5
3. มุEงมั่นในการทำงาน
คำศัพท+เกี่ยวกับรายการโทรทัศน+ดังนี้

ขอบเขตเนื้อหา
คำศัพท+ ประโยคที่ใช5สื่อสารหรือสนทนา
เกี่ยวกับรายการโทรทัศน+ หรือรายการที่
นักเรียนสนใจ และชอบดูในเวลาวEาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35
เรื่อง What’s on TV?
ชาภาษาอั
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพืงกฤษ
้นฐาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Enjoy Reading
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35
เรื่อง What’s on TV?
ชาภาษาอั
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพืงกฤษ
้นฐาน
Teacher: Do you know about the programs on TV?
Who can tell me some interesting TV programs?
“Types of programs”
Documentaries (รายการสารคดี)
Situation comedy /sitcoms (ละครขำขันทางโทรทัศน+)
Soap opera เปÅนละครโทรทัศน+ในเวลากลางวัน
Movies (ภาพยนตร+)
News (ขEาว)
Talk shows รายการสัมภาษณ+คนดัง/คนในกระแส
Sports รายการกีฬา
Game shows รายการเกมแข่งขัน
ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์และ
บอกความหมาย โดยครูสามารถนำเสนอนักเรียนโดยใช้บัตรภาพ หรือ
ผ่านโปรแกรมนำเสนอทางคอมพิวเตอร์ก็ได้
ครูนำเสนอการสอบถามเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์
Teacher : What’s your favorite TV Program? หรือ
What kinds of TV program do you like?
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Enjoy Reading
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
4. ครูแบงกลุมใหนักเรียนเขียนตารางรายการชมทีวีของนักเรียน
พรอมกับ เขียนบรรยายและนําเสนอหนาชั้นเรียน

ขั้นฝก (Practice)
3. ครูใหนักเรียนจับคูกัน แลวฝกสนทนาเกี่ยวกับรายการทีวีที่ชื่น
ชอบ ตามรูปแบบประโยคที่ครูสอน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 35
เรื่อง What’s on TV?
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
Student : I watch………………………………………………
Teacher: How do you feel about……………….?
Student: It’s…………………………………………………
It’s interesting.
It’s boring.
It’s exciting.
It’s scary.
It’s funny.
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. พูดนำเสนอข้อมูลและ
อธิบายเกี่ยวกับรายการ
โทรทัศน์ที่ชื่นชอบ
2. พูด ถาม ตอบ และแสดง
ความคิดเห็น ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์

วิธีการ

พูดถามตอบ

เครื่องมือที่ใช้

แบบประเมินทักษะ
การพูดโต้ตอบ

เกณฑ์

ได&ระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือว;าผ;าน

ด"านทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการเขียนบรรยาย
ความสามารถ

ตรวจความถูกต&องงาน แบบประเมินงานเขียน ได&ระดับคุณภาพ 3
เขียนบรรยายภาพ
ขึ้นไปถือว;าผ;าน

ด"านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ฝOเรียนรู&
3. มุ;งมั่นในการทำงาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม
ด&านคุณลักษณะ

ได&ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไปถือว;า
ผ;าน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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หนวยการเรียนรูที่ 5
ชื่อหนวยการเรียนรูเรื่อง Eating Out
รหัสวิชา อ21101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
2561
เวลา 9 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ม.1/2 อานออกเสียงขอความ นิทาน บทรอยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน
ม.1/3 เลื อ ก/ระบุ ประโยคและข อ ความ ให สั ม พั น ธ กั บ สื่ อ ที่ ไ ม ใ ช ค วามเรี ย ง (non-text
information) ที่อาน
ม.1/4 ระบุ หั ว ข อ เรื่ อ ง (topic) ใจความสํ า คั ญ (main idea) และตอบคํ าถามจากการฟ งและ
อานบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง
แสดงความรู
้สึกและความคิ
ดเห็านงมีอย่ประสิ
างมีทปธิระสิ
ความรูสึกและความคิ
ดเห็นอย
ภาพทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม.1/4 พู ดและเขี ยนเพื่ อขอและให ข อมู ล และแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บเรื่องที่ ฟ งหรืออ านอย าง
เหมาะสม
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวชี้วัด
ม.1/1 บอกความเหมื อ นและความแตกต า งระหว า งการออกเสี ย งประโยคชนิ ด ต า งๆ การใช
เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคํา ตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
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สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐานการเรียนรู ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
ตัวชี้วัด
ม.1/1 คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงการ
เรียนรูและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก
มาตรฐานการเรียนรู 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน
และสังคม
ตัวชี้วัด
ม.1/1 ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษาและชุมชน
2. สาระการเรียนรู
ดานความรู
Vocabulary: คํ า ศั พ ท เกี่ ย วกั บ junk food, healthy food, cutlery, food and drinks at the
café, recipe, meals และ meal times
Functions: Speaking about favorite food และ Speaking at the café: Ordering a meal,
Reading the text: Cutlery; Junk food; Healthy nutrient; Recipe, Meal times และ Food Facts
Grammar: Present Simple (do และ does) และ I like + (plural noun) because _______.,
Preposition: on, above, below, แและ
ล ะ between, Qualifiers: A glass of แและ
ล ะ Demonstrative:
These/Those
ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
ดานเจตคติ
ตระหนักถึงคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ
3. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการแกปญหา
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการสื่อสาร
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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4. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมันในการทํางาน
5. การประเมินผลงานรวบยอด
นักเรียนเขาใจคําศัพท สํานวนประโยคที่ใชในหนวยเรียน เรื่อง Eating Out และสามารถสรุปสิ่งที่ได
เรียนรูไดดวยการพูดและเขียน
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Lead
(warmin)
up)
1. ครูทักทายนักเรียน Good morning. /Good afternoon.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูใหนักเรียนเลมเกมกระซิบ (Whispering Game) เกี่ยวกับชื่อ
อาหาร โดยแบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม
จุดประสงคการเรียนรู
4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมยืนแถวตอน แลวใหนักเรียนคนแรก
ดานความรู
ของแตละแถวมาฟงคําศัพทเกี่ยวกับชื่ออาหารจากครูและจํา
1. คําศัพทเกี่ยวกับอาหาร เชน cheese,
คําศัพทไปกระซิบบอกตอกับสมาชิกในกลุม
hamburger, roast beef, roast pork, fried
5. นักเรียนคนที่ฟงคนสุดทายของแถว ออกมาเขียนคําศัพทที่ไดยิน
rice, chicken curry and etc.
หนากระดาน
2. โครงสรางประโยคแสดงความรูสึกชอบหรือไม 6. ครูใหนักเรียนคนสุดทายของแตละแถว เปลี่ยนมาทําหนาที่ฟง
ชอบเกี่ยวกับอาหาร เชน I like + __________. คําศัพทจากครู (กลุมที่ไดคะแนนมากที่สุดเปนผูชนะ)
และ I don’t like __________.
* คําศัพทที่ใชในการเลนเกม ประกอบดวย food, cheese,
hamburger, roast beef, fried rice และ chicken curry
ดานทักษะและกระบวนการ
การพูดถาม-ตอบ เกี่ยวกับอาหาร

ขอบเขตเนื้อหา
การสนทนาถาม – ตอบ เพื่ อแสดงความรูสึก
ชอบหรือไมชอบเกี่ยวกับอาหาร โดยใชโครงสราง
ป ร ะ โ ย ค What food do you like? I like
_____.

หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 36
เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
3. ใบงาน 36.2 Food that my friends like.

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรภาพ 36.1 Picture Study
2. ใบงาน 36.1 Match the words to the
correct pictures.

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นฝก (Practice)
11. ครูแจกใบงาน 36.1 Match the words to the correct
pictures. เพื่อใหนักเรียนไดจับคูคําศัพทกับรูปภาพ
12. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบ

ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
7. ครูนําเสนอบัตรภาพ 36.1 Picture Study ใหนักเรียนทุกคนไดดู
8. ครูออกเสียงคําศัพทที่มีอยูในบัตรภาพ 36.1 Picture Study
ใหนักเรียนไดออกเสียงตามพรอมกันทั้งหอง และเปลี่ยนให
นักเรียนไดฝกออกเสียงทีละคน
9. ครูนําเสนอโครงสรางประโยคคําถาม What food do you
like? (อาหารที่คุณชอบทานคืออะไร) และนําเสนอโครงสราง
ประโยคคําตอบ I like + _______________. บนกระดาน
10. ครูใหนักเรียนฝกออกเสียงประโยค ถาม – ตอบ ที่ไดนําเสนอ
บนกระดานจนคลอง จากนั้นยกตัวอยางการตอบคําถาม เชน I
like meat. (ฉันชอบทานเนื้อสัตว) และ I like hamburgers. (ฉัน
ชอบทานแฮมเบอร
เกอรเกอร์
) )
(ฉั
นชอบทานแฮมเบอร์

แผนการจัดการเรียนรูที่ 36
เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
16. ครูใหนักเรียนเลือกถามเพื่อนอยางนอย 3-5 คน แลวจดชื่อ
อาหารที่เพื่อนชอบลงในใบงาน 36.2 Food that my friends
like. โดยใชคําถาม What food do you like? และคําตอบ I like
+ _______________.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 36
เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
13. ครูใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนในชั้นเรียน ตอจากนั้นใหนักเรียน
ไดเปลี่ยนกันถาม-ตอบ โดยใชโครงสรางประโยคที่ไดนําเสนอไป
แลว โดยใหนักเรียนเปลี่ยนคูถาม – ตอบ ไปเรื่อยๆ จนคลอง
(กําหนดใหนักเรียนทุกคนไดใชคําศัพทที่มีอยูในใบงาน 36.1)
14. ครูสุมเรียกชื่อนักเรียนชาย 1 คน แลวถามนักเรียนทุกคนวา
What food does he like? ใหนักเรียนตอบโดยใชโครงสราง
ประโยค He likes ______________. จากนั้นเปลี่ยนเปน
นักเรียนหญิง 1 คน แลวถามนักเรียนทุกคนวา What food does
she like? ใหนักเรียนตอบโดยใชโครงสรางประโยค She likes
________________.
15. ครูเปลี่ยนชื่อนักเรียนไปเรื่อยๆ จนครบ 5 คน โดยถาม What
food does she/he like?
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 36
เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
17. ครูเรียกนักเรียนอาสาใหรายงานหนาชั้นเรียนวาเพื่อนที่ถาม
จํานวน 3-5 คน มีใครชอบอาหารอะไรบาง เชน Dang likes
chicken curry, Dum likes __________.
18. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปคําศัพทและโครงสรางประโยค
คําถาม – ตอบ ที่ไดเรียนรู

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
ความหมายของคําศัพท
เกี่ยวกับอาหาร

ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพูด ถาม – ตอบ
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑการผาน

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 36.1

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 36.1

รอยละ 70
ผานเกณฑ หรือบอก
ความหมายของ
คําศัพทไดถูกตอง
ตั้งแต 7 คํา ขึ้นไป

สังเกตการพูด
ถาม – ตอบ

แบบสังเกตการพูด
ถาม – ตอบ

ไดระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ
ดี ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………..………………..ผูสอน
(………………………..…………….)
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ. …………
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………....…………………..
(………………………….…..…………….)
วันที่…….เดือน…………...……..พ.ศ. ………

414

423
ใบงาน 36.1 Match the words to the correct pictures.
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Write the words given under the correct pictures.
hamburger fried
friedricerice
hamburger

chickencurry
curry   roast
roastbeef
beef
chiken

cheese
cheese

….......……………………………………………………………..

………………………………………………………………..

….......……………………………………………………………..

………………………………………………………………..

….......……………………………………………………………..
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ใบงาน 36.2 Food that my friends like.
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Directions: Write the names of food that your friends like.

Name

Food

Dang

Chicken curry
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เฉลยใบงาน 36.1 Match the words to the correct pictures.
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Write the words given under the correct pictures.
hamburger

fried rice

chicken curry

roast beef

cheese

cheese

hamburger

roast beef

fried rice

chicken curry
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ใบความรู 36.1 Picture Study
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Food

Retrieved on January 19th, 2019, from https://www.misstamchiak.com/beach-road/
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ความรู 36.1 Picture Study
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Cheese

Retrieved on January 19th, 2019, from https://alittlebityummy.com/what-cheeses-are-lowfodmap-low-lactose/
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ความรู 36.1 Picture Study
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Hamburger

Retrieved on January 19th, 2019, from https://www.epicurious.com/recipes/food/views/theultimate-hamburger-232191
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ความรู 36.1 Picture Study
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Roast beef

Retrieved on January 19th, 2019, from https://www.joyofkosher.com/recipes/shoulder-roast-withgarlic-and-herbs/
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ความรู 36.1 Picture Study
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Fried rice

Retrieved on January 19th, 2019, from https://www.seriouseats.com/recipes/2016/02/easyvegetable-fried-rice-recipe.html
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ความรู 36.1 Picture Study
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง Happy Meal
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Chicken curry

Retrieved on January 19th, 2019, from https://www.bbcgoodfood.com/recipes/thai-red-curry
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จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
คําศัพท โครงสราง สํานวนภาษาเกี่ยวกับการสั่ง
อาหารที่รานอาหาร
ดานทักษะและกระบวนการ
การพูดสนทนาสั่งอาหารในรานอาหาร
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ขอบเขตเนื้อหา
สํานวนประโยคการสนทนาการสั่งอาหารเปน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ เชน What would
you like to order? I’d like to order ______.,
Can I have ________, please?

หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
6. ครูแจกใบความรู 37.1 Ordering food ใหนักเรียนทุกคน
7. ครูออกเสียงประโยคที่มีอยูในใบความรู 37.1 Ordering food

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Warm
(Lead in)
up)
1. ครูทักทายนักเรียน Good morning. /Good afternoon.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูใหนักเรียนยืนเปนวงกลม อธิบายใหนักเรียนแตละคนได
พูดประโยคภาษาอังกฤษบอกชื่ออาหารที่ตนเองชอบ โดยใช
รูปแบบประโยคที่ไดเรียนมาแลวในชั่วโมงเรียน Happy Meal คือ
I like __________. ทั้งนี้ครูพูดอาหารที่ตนเองชอบกอน เชน I
I likehamburgers.
hamburgers.
like
4. ครูใหนักเรียนทุกคนไดบอกชื่ออาหารที่ตนเองชอบใหครบทุก
ทุคนกคน
5. ครูถามนักเรียนทั้งหองดวยประโยค Who likes + ชื่อ
อาหาร? (ใครชอบ________) หากมีนักเรียนคนใดชอบ ก็ให
นัก็กให้เรีนยักนทั
่อคนที่อ่ชคนที
อบอาหารชนิ
ดนั้น ดนั้น
เรีย้งหนทัองช
้งห้วอยกั
งช่นวตอบชื
ยกันตอบชื
่ชอบอาหารชนิ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 37
เรื่อง Ordering Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
4. ใบงาน 37.3 Making a new
conversation (waiter/waitress และ
customer)
5. แสดงบทบาทสมมติพูดสนทนาสั่งอาหารใน
รานอาหาร

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรู 37.1 Ordering food
2. ใบงาน 37.1 Matching the sentences
3. ใบงาน 37.2 Filling in the gaps

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
13. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ 3-4 คน แลวใหนักเรียน
เขียนบทสนทนาลงในใบงาน 37.3 Making a new
conversation

ขั้นฝก (Practice)
8. ครูใหนักเรียนจับคู แลวแจกใบงาน 37.1 Matching the
sentences ใหนักเรียนจับคูระหวางประโยคและความหมาย
9. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบ
10. ครูใหนักเรียนเปลี่ยนคู แลวแจกใบงาน 37.2 Filling in the
gaps ใหแตละคูไดเติมคําลงในชองวาง
11. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบ
12. ครูใหนักเรียนแตละคูไดฝกการสนทนาถาม-ตอบ ใชบท
สนทนาในใบงาน 37.2 Filling in the gaps

แผนการจัดการเรียนรูที่ 37
เรื่อง Ordering Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
แลวใหนักเรียนไดออกเสียงตามพรอมกันทั้งหอง และเปลี่ยนให
นักเรียนไดฝกออกเสียงเปนคู ระหวางบริกรชาย (waiter) และ
ลูกคา (customer)
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 37
เรื่อง Ordering Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
14. ครูใหตัวแทนนักเรียนในแตละกลุมออกมาแสดงบทบาท
สมมติพูดสนทนาหนาชั้นเรียน และใหเพื่อนๆ ในชั้นเรียนฟงและ
ชวยกันสรุปวา สถานการณเกิดขึ้นที่ไหน มีใครบาง สั่งอะไร
รับประทาน และอื่นๆ (คําถามขึ้นอยูกับสถานการณที่แตละกลุมได
นําเสนอ)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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435
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
สํานวนการสนทนาการสั่ง
อาหารเปนภาษาอังกฤษ

ดานทักษะ/กระบวนการ
การพูดสนทนาสั่งอาหาร
ในรานอาหาร
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑการผาน

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 37.1
และใบงาน 37.2

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 37.1
และใบงาน 37.2

รอยละ 70
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต
7 ขึ้นไป

สังเกต

แบบสังเกต

ไดระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ไดระดับคุณภาพ
ดี ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………..………………..ผูสอน
(………………………..…………….)
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ. …………
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………....…………………..
(………………………….…..…………….)
วันที่…….เดือน…………...……..พ.ศ. ………
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ใบความรู) 37.1 Ordering food
หน:วยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรู)ที่ 37 เรื่อง Ordering Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 1
Waiter

Customer

What would you like to order?
คุณต8องการจะสั่งอะไรรับประทานไหม

I’d like to order ________________.
ฉันต8องการสั่ง ______________ .

What would you like for a starter?
คุณต8องการจะรับเมนูเริ่มต8นอะไรกTอนดี
(อาหารเรียกน้ำยTอย)

I’d like to start with ___________.
ฉันต8องการรับประทาน ___________.

What would you like for a main course?
สิ่งที่คุณต8องการรับประทานสำหรับอาหารจานหลัก
คืออะไร

I’d like to have ___________.
ฉันต8องการรับประทาน ___________.

Would you like anything to drink?
ต8องการรับเครื่องดื่มอะไรไหม

I’d like to get a glass of water.
ฉันต8องการ น้ำเปลTา 1 แก8ว
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ใบงาน 37.1 Matching the sentences
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 37 เรื่อง Ordering Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:
Answer

Match the sentences to their meanings (a - e).

Sentences
Meanings
What are the special dishes today? a. คุณตองการจะสั่งอะไรรับประทานครับ/คะ
Would you like anything to drink?

b. อาหารแนะนําพิเศษวันนี้มีอะไรครับ/คะ

What would you like to order?

c. สิ่งที่คุณตองการทานสําหรับอาหารจานหลัก
คืออะไรครับ/คะ
d. ตองการรับเครื่องดื่มอะไรไหมครับ/คะ

Can we see the menu, please?
What would you like for a main
course?

e. ขอพวกเราดูรายการอาหารหนอยไดไหม

430

439
ใบงาน 37.2 Filling in the gaps
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 37 เรื่อง Ordering Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:

Fill in the gaps in this dialogue using the words or phrases given in the box.

a main course

Yes

I’d like

a starter

anything

Waiter:

Hello, Can I help you?

Patrick:
Waiter:

Yes, ____________________ to have some lunch.
What would you like for ____________________?

Patrick:

Yes, I'd like a bowl of chicken soup.

Waiter:
Patrick:

And what would you like for ____________________?
I'd like a grilled cheese sandwich and roast meat.

Waiter:
Patrick:

Would you like ____________________ to drink?
____________________, I’d like a glass of orange juice, please.

After Patrick has finished his lunch:
Patrick:

How much is the lunch?

Waiter:

That's $7.65.

Patrick:

Here you are. Thank you very much.

Waiter:

You're welcome. Have a good day.
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ใบงาน 37.3 Making a new conversation
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 37 เรื่อง Ordering Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Make a new conversation about asking and ordering food using the
sentences learned before.
Group ________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เฉลยใบงาน 37.1 Matching the sentences
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 37 เรื่อง Ordering Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:

Match the sentences to their meanings (a - e).

Answer
Sentences
Meanings
b
What are the special dishes today? a. คุณตองการจะสั่งอะไรรับประทานครับ/คะ
d

Would you like anything to drink?

b. อาหารแนะนําพิเศษวันนี้มีอะไรครับ/คะ

a

What would you like to order?

e

Can we see the menu, please?

c. สิ่งที่คุณตองการทานสําหรับอาหารจานหลัก
คืออะไรครับ/คะ
d. ตองการรับเครื่องดื่มอะไรไหมครับ/คะ

c

What would you like for a main
course?

e. ขอพวกเราดูรายการอาหารหนอยไดไหม
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เฉลยใบงาน 37.2 Filling in the gaps
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 37 เรื่อง Ordering Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:

Fill in the gaps in this dialogue using the words or phrases given in the box.

a main course

Yes

I’d like

a starter

Waiter:

Hello, Can I help you?

Patrick:
Waiter:

Yes, I’d like to have some lunch.
What would you like for a starter?

Patrick:

Yes, I'd like a bowl of chicken soup.

Waiter:
Patrick:

And what would you like for a main course?
I'd like a grilled cheese sandwich and roast meat.

Waiter:
Patrick:

Would you like anything to drink?
Yes, I’d like a glass of orange juice, please.

After Patrick has finished his lunch:
Patrick:

How much is the lunch?

Waiter:

That's $7.65.

Patrick:

Here you are. Thank you very much.

Waiter:

You're welcome. Have a good day.

anything
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ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
up)
อุปกรณบนโตะอาหาร คําอธิบายตําแหนงของอุปกรณ ขัน้ นําเขาสูบทเรียน (Warm
(Lead in)
1. ครูทักทายนักเรียน Good morning. /Good afternoon.
บนโตะอาหาร และมารยาทบนโตะอาหาร
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม โดยใหนักเรียนเลมเกมทายชื่อ
จุดประสงคการเรียนรู
อาหารเปนภาษาอังกฤษ โดยครูแสดงบัตรภาพ 38.1 Food แลว
ดานความรู
ถามคําถาม What is it? และใหแตละกลุมแขงกันตอบ It is
1. คําศัพทเกี่ยวกับอุปกรณบนโตะอาหาร bread
_____. (กลุมใดทายไดเร็วและถูกตองมากที่สุด กลุมนั้นชนะ)
and butter plate, dinner fork, fish fork, salad
fork, knives, glasses และ napkin
ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
2. มารยาทบนโตะอาหาร
4. ครูแจกใบความรู 38.1 WORDLISTS ใหกับนักเรียนทุกคน
5. ครูออกเสียงคําศัพทที่มีอยูในใบความรู 38.1 แลวใหนักเรียนได
ดานทักษะและกระบวนการ
การอานเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับอุปกรณบนโตะอาหาร ออกเสียงตามพรอมกันทั้งหอง และเปลี่ยนใหนักเรียนไดฝกออก
เสียงทีละคน
ดานคุณลักษณะ
6. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 6-7 คน แลวแจกใบความรู
1. มีวินัย
38.2 Cutlery ใหแตละกลุมชวยกันอานอุปกรณบนโตะอาหาร
2. ใฝเรียนรู
7. ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปบทอานใบความรู 38.2 Cutlery โดย
3. มุงมั่นในการทํางาน
เขียนลงในกระดาษบรู
ฟ ๊ฟ
โดยเขี
ยนลงในกระดาษบรู

หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 38
เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรู 38.1 WORDLISTS
2. ใบความรู 38.2 Cutlery
3. ใบงาน 38.1 Reading the text
4. ใบงาน 38.2 Filling in the gaps
5. บัตรภาพ 38.1 Food
ภาระงาน/ชิ้นงาน
6. การสรางบทสนทนาโดยใชตัวอยาง
จากใบงาน 38.2 Filling in the gaps

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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435

หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นฝก (Practice)
10. ครูใหนักเรียนจับคู แลวแจกใบงาน 38.1 Reading the text
ใหนักเรียนไดตอบคําถาม จํานวน 5 ขอ
11. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบ
12. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน แลวใหนักเรียนทํา
ใบงาน 38.2 Filling in the gaps
13. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 38
เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
8. ครูเสนอรูปประโยคคําถาม Where is/are the
___________?
และรูปประโยคคําตอบ It is placed/set+ above/below/
between + _______. และ They are placed/set+ above/
below/between + ________.
9. ครูยกตัวอยางประโยคคําตอบ เชน A fish knife is between
the service plate and soup spoon. (มีดสําหรับทานปลาอยู
ระหว
างจานอาหารและช
อนซุอนซุ
ป) ปและ
Glasses
areare
placed
อยู
่ระหว่
างจานอาหารและช้
) และ
Glasses
placed
above the knives and soup spoon. (แกววางไวขางบนมีด
และชอนซุป)
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขั้นนําไปใช (Production)
14. ครูใหนักเรียนกลุมเดิม สรางบทสนทนาโดยใชตัวอยาง
จากใบงาน 38.2 Filling in the gaps และใหสมาชิกในกลุม
แสดงบทบาทสมมติหนาชั้นเรียน
15. ครูใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ และใหนักเรียนทุกคน
ชวยกันประเมินการแสดงบทบาทสมมติ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 38
เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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446
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อุปกรณบนโตะอาหาร

ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการอาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑการผาน

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 38.1

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 38.1

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต
3 ขึ้นไป

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 38.1
และใบงาน 38.2

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 38.1
และใบงาน 38.2

รอยละ 70
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต 7
ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………..………………..ผูสอน
(………………………..…………….)
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ. …………
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………....…………………..
(………………………….…..…………….)
วันที่…….เดือน…………...……..พ.ศ. ………
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ใบความรู 38.1 WORDLISTS
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Words
cutlery (n.)
bread and butter plate
(n.)
dinner fork (n.)
fish fork (n.)
salad fork (n.)
soup spoon (n.)
glass (n.)
napkin (n.)
service plate (n.)
knife (n.)

Pronunciation
/ˈkʌtləri/
/brɛd/ /(ə)n/ /ˈbʌtə/ /pleɪt/
/ˈdɪnə/ /fɔːk/
/fɪʃ/ /fɔːk/
/ˈsaləd/ /fɔːk/
/suːp/ /spuːn/
/ɡlɑːs/
/ˈnapkɪn/
/ˈsəːvɪs/ /pleɪt/
/nʌɪf/

Retrieved on January 19th, 2019, from
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/

Meanings
อุปกรณบนโตะอาหาร
จานใสขนมปงและเนย
สอมสําหรับทานอาหาร
สอมที่ใชทานปลา
สอมที่ใชทานสลัด
ชอนซุป
แกวน้ํา
ผาเช็ดปาก
จานที่วางไวกอนจะเสิรฟอาหาร
มีด
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ใบความรู 38.2 Cutlery
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Retrieved on January 19th, 2019, from https://www.dmc.tv/pages/-Food-and-Cutlery.html

• Bread and butter plate is a small plate. It is always placed above the forks to
the left of the setting.
• Forks are placed below the bread and butter plate. There are three kinds of
forks. They are dinner fork, fish fork and salad fork.
• Soup spoon: It goes to the right of the knives.
• Knives are between the service plate and soup spoon.
• Napkin is always placed on top of the service plate.
• Glasses are set above the knives and soup spoon.

441
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ใบงาน 38.1 Reading the text
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Read the text below and answer the questions.
Cutlery
Bread and butter plate is a small plate. It is always placed above the forks
to the left of the setting. Forks are placed below the bread and butter plate.
There are three kinds of forks. They are dinner fork, fish fork and salad fork. Soup
spoon is set on the right of the knives. Knives are between the service plate and
soup spoon. Napkin is always placed on top of the service plate. Glasses are set
above the knives and soup spoon.
Retrieved on January 19th, 2019, from https://www.dmc.tv/pages/-Food-and-Cutlery.html

1.

Where is the soup spoon?
______________________________________________________________________

2.

Where are the forks?
______________________________________________________________________

3.

Where is the bread and butter plate?
______________________________________________________________________

4.

Where is the napkin?
______________________________________________________________________

5.

Where are the glasses?
______________________________________________________________________
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ใบงาน 38.2 Filling in the gaps
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Fill in the blanks in this dialogue using the words or phrases given in
the box.
lots of

pass

have

late

quite hungry

At a dining table
Jack

:

I’m sorry for being ______________________.

Dad

:

Mom :

That’s ok. Let’s ___________________dinner.
I’m ______________________.
Don’t make ______________________noise while you’re chewing,

Jack

:

Jack.
Sorry.

Dad

:

Can you ______________________me that salt, Jack?

Jack

:

Yes. Here you are.
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เฉลยใบงาน 38.1 Reading the text
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Read the text below and answer the questions.
Cutlery
Bread and butter plate is a small plate. It is always placed above the forks
to the left of the setting. Forks are placed below the bread and butter plate.
There are three kinds of forks. They are dinner fork, fish fork and salad fork. Soup
spoon is set on the right of the knives. Knives are between the service plate and
soup spoon. Napkin is always placed on top of the service plate. Glasses are set
above the knives and soup spoon.
Retrieved on January 19th, 2019, from https://www.dmc.tv/pages/-Food-and-Cutlery.html

1.

Where is the soup spoon?
The soup spoon is set on the right of the knives.

2.

Where are the forks?
The forks are placed below the bread and butter plate.

3.

Where is the bread and butter plate?
The bread and butter plate is placed above the forks to the left of the setting.

4.

Where is the napkin?
The napkin is always placed on top of the service plate.

5.

Where are the glasses?
The glasses are set above the knives and soup spoon.
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เฉลยใบงาน 38.2 Filling in the gaps
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Fill in the blanks in this dialogue using the words or phrases given in
the box.
lots of

pass

have

late

quite hungry

At a dining table
Jack

:

I’m sorry for being late.

Dad

:

That’s ok. Let’s have dinner.
I’m quite hungry.

Mom :

Don’t make lots of noise while you’re chewing, Jack.

Jack
Dad

:
:

Sorry.
Can you pass me that salt, Jack?

Jack

:

Yes. Here you are.
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บัตรภาพ 38.1 Food
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Chicken curry

Retrieved on January 16th, 2019, from https://cooking.nytimes.com/recipes/6393-easy-chicken-curry
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บัตรภาพ 38.1 Food
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Butter

Retrieved on January 16th, 2019, from https://alittlebityummy.com/what-cheeses-are-lowfodmap-low-lactose/
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บัตรภาพ 38.1 Food
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Fried rice

Retrieved on January 16th, 2019, from https://www.carolinescooking.com/vegetable-egg-fried-rice/
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บัตรภาพ 38.1 Food
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Roast meat

Retrieved on January 16th, 2019, from https://www.joyofkosher.com/recipes/shoulder-roast-withgarlic-and-herbs/
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บัตรภาพ 38.1 Food
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Cutlery
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Hamburger

Retrieved on January 16th, 2019, from https://pantip.com/topic/35820741
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กิจกรรมการเรียนรู
up)
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Warm
(Lead in)
1. ครูกลาวทักทายนักเรียน Good morning. /Good afternoon.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูแสดงบัตรภาพ 39.1 Food and drink in the café
4. ครูถามนักเรียนทั้งหองดวยประโยคคําถาม What is this?
นักเรียนตอบดวยประโยค It is _______________.

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรภาพ 39.1 Food and drink in the
café
2. ใบความรู 39.1 WORDLISTS
3. ใบงาน 39.1 GREENS CAFÉ MENU
4. ใบงาน 39.2 Ordering a meal

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

จุดประสงคการเรียนรู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
ดานความรู
5. ใบงาน 39.3 Making a new
5. ครูแจกใบความรู 39.1 WORDLISTS เกี่ยวกับอาหารและ
1. คําศัพทเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มใน café
conversation in the café
2. สํานวนประโยคการสั่งอาหารและเครื่องดื่มใน café เครื่องดื่มใหกับนักเรียนทุกคน
6. ครูออกเสียงคําศัพทในใบความรู 39.1 WORDLISTS ให
ดานทักษะและกระบวนการ
นักเรียนไดออกเสียงตามพรอมกันทั้งหอง และเปลี่ยนใหนักเรียนได
การพูดสนทนาสั่งอาหารและเครื่องดื่มใน café
ฝกฝออกเสี
ยงทียงที
ละคน
ได้
ึกออกเสี
ละคน
ดานคุณลักษณะ
7. ครูนําเสนอคําศัพท Starter คือ อาหารเรียกน้ํายอย เชน ซุป
1. มีวินัย
หรืออาหารจานเล็กๆ Lunch specials คือ อาหารหลักของมื้อ
2. ใฝเรียนรู
เที่ยง Side dishes คือ อาหารสั่งเพิ่มเติมเพื่อรับประทานรวมกับ
3. มุงมั่นในการทํางาน
อาหารหลัก เชน มันทอด ผักสลัด Dessert คือ ของหวาน และ

ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพทเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มใน café
สํานวนประโยคการสั่งอาหารและเครื่องดื่มใน café
เชน What would you like to drink? I’d like
_______. และกลุมคําบอกปริมาณ (Qualifiers)
เชน A glass of ________.

หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 39
เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 39
เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
drinks เครื่องดื่ม
8. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 3 คน แลวแจกใบงาน
39.1 GREENS CAFÉ MENU ใหนักเรียนไดชวยกันเติมคําศัพท
ลงในชองวางใหถูกตอง ตามชนิดของรายการอาหารและเครื่องดื่ม
ใน Café ประกอบดวย Starters, Lunch specials, Side dishes,
Desserts และ Drinks
9. ครูและนักเรียนทุกกลุมชวยกันตรวจคําตอบ
ขั้นฝก (Practice)
10. ครูใหนักเรียนจับคูกัน แลวแจกใบงาน 39.2 Ordering a
meal อธิบายใหนักเรียนไดเติมคําลงในประโยคบทสนทนาระหวาง
waiter (บริกรชาย) และ customer (ลูกคา) ใหถูกตอง
11. ครูและนักเรียนทุกคูรวมกันเฉลยคําตอบ
12. ครูแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 เปน waiter และ
กลุมที่ 2 เปน customer
13. ครูออกเสียงประโยคในใบงาน 39.2 Ordering a meal
ใหนักเรียนแตละกลุมไดฝกออกเสียงตาม เมื่อจบบทสนทนาให
นักเรียนทั้งสองกลุมไดสลับกันพูดบทสนทนา ระหวาง waiter
และ customer
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 39
เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
าไปใช (Production)
ขั้นนํนำ�ไปใช้
(Production)
14. ครูใหนักเรียนจับคูทําใบงาน 39.3 สรางบทสนทนาการสั่ง
อาหารและเครื่องดื่มใน Café โดยนักเรียนใชคําศัพท จากใบความรู
39.1 WORDLISTS ใบงาน 39.1 GREENS CAFÉ MENU และ
สํานวนประโยคที่ไดเรียนรูจากใบงาน 39.2 Ordering a meal
15. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คู เพื่อพูดบทสนทนาการสั่ง
อาหารและเครื่องดื่มใน Café หนาชั้นเรียน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

461

453

462
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑการผาน
รอยละ 70
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต
10 ขึ้นไป

ดานความรู
คําศัพทเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่มใน café

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 39.1

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 39.1

สํานวนประโยคการสั่งอาหาร
และเครื่องดื่มใน café

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 39.2

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 39.2

ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพูดสนทนา

สังเกตการพูด

แบบประเมินการพูด

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ไดระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………..………………..ผูสอน
(………………………..…………….)
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ. …………
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………....…………………..
(………………………….…..…………….)
วันที่…….เดือน…………...……..พ.ศ. ………
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ใบความรู 39.1 WORDLIST
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Words
tomato soup (n.)
mushroom soup (n.)
spinach (n.)
omelet (n.)
steak (n.)
grilled chicken (n.)
pasta (n.)
onion rings (n.)
cheesecake (n.)
fruit juice (n.)

Pronunciation
təˈmɑːtəʊ/ /suːp/
/ˈmʌʃrʊm/ /suːp/
/ˈspɪnɪdʒ/
/ˈɒmlɪt/
/steɪk/
/ɡrɪld/ /ˈtʃɪkɪn/
/ˈpastə/
/ˈʌnjən/ /rɪŋs/
/ˈtʃiːzkeɪk/
/fruːt/ /dʒuːs/

Retrieved on January 16th, 2019, from
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/

Meaning
ซุปมะเขือเทศ
ซุปเห็ด
ผักขม
ไขเจียว
สเต็ก
ไกยาง
พาสตา (อาหารที่เปนเสนยาว)
หัวหอมทอด
ชีสเคก
น้ําผลไม
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ใบงาน 39.1 GREENS CAFÉ MENU
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Complete the menu with words and phrases from the box.
GREENS CAFÉ MENU

onion rings
tomato

hot chocolate
cheesecake

spinach and mushroom
chicken
fruit

DESSERTS
yoghurt and strawberries
vanilla ice cream
chocolate ice cream
5. ______________________

STARTERS
1. ______________________ soup
mushroom soup
2. ______________________ omelet
ham and cheese omelet

DRINKS
6. ______________________ juice
mineral water
7. ______________________
tea
coffee

LUNCH SPECIALS
steak
3. grilled ______________________
pasta with tomatoes
SIDE DISHES
chips
mixed salad
4. ______________________
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ใบงาน 39.2 Ordering a meal
หน6วยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูIที่ 39 เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 1

Directions:

Complete the dialogue with get, menu, drink, we’d, some and bill.

Customer:

Waiter:

Yes, _____________ like something to
eat.
Thank you.
I’d like a glass of mineral water.
And for me _____________ mineral
water please.
I’d like the ham and cheese omelet.
And the spinach and mushroom
omelet for me.
Can we have the _____________,
please?
Here you are.
Bye.

Hello. May I help you?
Here is our _____________
What would you like to _____________?

What can I _____________ you?

One moment please. That is five
dollars.
Thank you very much. Bye.
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ใบงาน 39.3 Making a new conversation in the café
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Make a new conversation about ordering Food and drink in the café.
Customer:

Waiter:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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เฉลยใบงาน 39.1 GREENS CAFÉ MENU
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Complete the menu with words and phrases from the box.
GREENS CAFÉ MENU

onion rings
tomato

hot chocolate
cheesecake

spinach and mushroom
chicken
fruit

STARTERS
1. tomato soup
mushroom soup
2. spinach and mushroom omelet
ham and cheese omelet

DESSERTS
yoghurt and strawberries
vanilla ice cream
chocolate ice cream
5. cheesecake

LUNCH SPECIALS
steak
3. grilled chicken
pasta with tomatoes

DRINKS
6. fruit juice
mineral water
7. hot chocolate
tea
coffee

SIDE DISHES
chips
mixed salad
4. onion rings
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ใบงาน 39.2 Ordering a meal
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:

Complete the dialogue with get, menu, drink, we’d, some and bill.

Waiter:

Customer:

Hello. May I help you?
Here is our menu.
What would you like to drink?

Yes, we’d like something to eat.
Thank you.
I’d like a glass of mineral water.
And for me some mineral water please.
I’d like the ham and cheese omelet.
And the spinach and mushroom omelet
for me.
Can we have the bill, please?
Here you are.
Bye.

What can I get you?

One moment please. That is five dollars.
Thank you very much. Bye.
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บัตรภาพ 39.1 Food and drink in the café
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Spinach and mushroom soup

Retrieved on January 16th, 2019, from https://www.willcookforsmiles.com/creamed-spinach-

and-mushrooms-in-white-wine-sauce/
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บัตรภาพ 39.1 Food and drink in the café
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Grilled chicken

Retrieved on January 16th, 2019, from https://www.chowhound.com/recipes/grilled-chicken-

with-nectarine-barbecue-sauce-30453
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บัตรภาพ 39.1 Food and drink in the café
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Onion rings

Retrieved on January 16th, 2019, from https://lifeloveandgoodfood.com/onion-rings-spicy-

dipping-sauce/
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บัตรภาพ 39.1 Food and drink in the café
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Chips

Retrieved on January 16th, 2019, from https://www.thrillist.com/health/nation/potato-chips-

are-the-healthiest-unhealthy-snack
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บัตรภาพ 39.1 Food and drink in the café
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Cheesecake

Retrieved on January 16th, 2019, from https://www.onceuponachef.com/recipes/new-york-

style-cheesecake.html
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ภาพ 39.1 Food and drink in the café
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง At the Café
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Fruit juice

Retrieved on January 16th, 2019, from

https://www.beveragedaily.com/Article/2016/12/15/Unijus-on-France-fruit-juice-mythbusting
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางา

ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะการอาน

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
อานเรื่องเกี่ยวกับ Junk Food และตอบ
คําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานได

ขอบเขตเนื้อหา
การอานเรื่องเกี่ยวกับอาหารไมมีประโยชน
(Junk Food) เพื่อตอบคําถาม และเรียนรูประโยค
คําถาม Do you like junk food? และ Can you
tell me the name of that junk food?

หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
5. ครูแจกใบความรู 40.1 WORDLISTS Junk food ใหกับนักเรียนทุกคน
6. ครูออกเสียงคําศัพทที่มีอยูในใบความรู 40.1 WORDLISTS
ใหนักเรียนไดออกเสียงตามพรอมกันทั้งหอง และเปลี่ยนใหนักเรียน
ไดฝกออกเสียงทีละคน
7. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 6 คน แลวแจกใบความรู
40.2 Verb to Do ใหนักเรียนไดศึกษาและสรุปใบความรูรวมกัน

กิจกรรมการเรียนรู
up)
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Warm
(Lead in)
1. ครูทักทายนักเรียน Good morning. /Good afternoon.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูถามคําถามนักเรียนดวยประโยค Do you know junk food?
(นักเรียนรูจักอาหารไมมีประโยชนไหม หรืออาหารขยะไหม)
นักเรียนตอบ Yes, I do. หรือ No, I don’t.
4. ครูถามคําถามนักเรียนดวยประโยค What are they? (แลวมี
อะไรบาง) นักเรียนตอบ It is a/an _________. หรือ They are
___________.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 40
เรื่อง Junk Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
5. ใบงาน 40.3 Brainstorming about the
name of junk foods

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรู 40.1 WORDLIST
2. ใบความรู 40.2 Verb to Do
3. ใบงาน 40.1 Find someone who likes
junk food
4. ใบงาน 40.2 Reading the text

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
11. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ 3-4 คน แลวแจกใบงาน 40.3
Brainstorming about the junk food ใหนักเรียนแตละกลุม
ไดรวมกันระดมความคิดรายชื่ออาหารที่ไมมีประโยชน (Junk Food)
ในรูปแบบของ webbing
12. ครูใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอชิ้นงานของตนใหเพื่อนแตละ
กลุมฟง
13. นักเรียนทุกกลุมรวมกันสรุปอาหารที่ไมมีประโยชน (Junk Food)
14. ครูสรุปเพิ่มเติมสวนที่ขาดหายไป

ขั้นฝก (Practice)
8. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในใบงาน 40.1 Find someone who
likes junk food. โดยนักเรียนฝกใชประโยคคําถาม Do you like
junk food? และ Can you tell me the name of that junk
food? แลวบันทึกรายชื่อคนที่ชอบลงในใบงานที่แจกให
9. ครูแจกใบงาน 40.2 Reading the text ใหกับนักเรียนทุกกลุม
10. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 40
เรื่อง Junk Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑการผาน

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 40.2

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต
2 ขึ้นไป

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 40.2

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 40.2

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต 2
ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน

ดานความรู
อานเรื่องเกี่ยวกับ Junk Food ตรวจความถูกตอง
และตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ ของใบงาน 40.2
อานได
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการอาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………..………………..ผูสอน
(………………………..…………….)
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ. …………
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………....…………………..
(………………………….…..…………….)
วันที่…….เดือน…………...……..พ.ศ. ………
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ใบความรู 40.1 WORDLIST
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 40 เรื่อง Junk Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Words
hamburger (n.)
cake (n.)
candy (n.)
chocolate (n.)
cookie (n.)
doughnut (n.)
French fries (n.)
hot dog (n.)
pizza (n.)
popcorn (n.)

Pronunciation

/ˈhambəːɡə/
/keɪk/
/ˈkandi/
/ˈtʃɒk(ə)lət/
/ˈkʊki/
/ˈdəʊnʌt/

/ˌfrɛn(t)ʃ ˈfrʌɪs/
/hɒt /dɒɡ/
/ˈpiːtsə/
/ˈpɒpkɔːn/

Retrieved on January 21st, 2019, from
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/

Meaning
แฮมเบอรเกอร
เคก
ลูกอม
ช็อกโกแล็ต
คุกกี้
โดนัท
มันฝรัง่ ทอด
ไสกรอก
พิซซา
ขาวโพดคัว่
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ใบความรู 40.2 Verb to Do
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 40 เรื่อง Junk Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

หนาที่ของ Verb to do
Verb to do ชวยทําประโยคบอกเลาใหเปนประโยคคําถาม มีหลักการจํางายๆ ดังนี้
Verb to have ไมมี
Verb to be ไมอยู
Verb to do มาชวย
การใช Verb to do มีหลักการใช ดังนี้
ประธานเอกพจน ใช
Does
ประธานพหูพจน
ใช
Do
* ประธานเปน I, They, We, หรือ You ใช Do เหมือนกัน
* กริยาสําคัญไมตองเติม s (หรือ es, ies)
ตัวอยางประโยค
บอกเลา
คําถาม

บอกเลา
คําถาม

You go to school every day.
คุณไปโรงเรียนทุกๆ วัน
Do you go to school every day?
คุณไปโรงเรียนทุกๆ วันหรือ
(ใช do เพราะประธานเปน You)
Patrick speaks English with his teacher.
Patrick พูดภาษาอังกฤษกับครูของเขา
Does Patrick speak English with his teacher?
Patrick พูดภาษาอังกฤษกับครูของเขาหรือ
ใช Does เพราะประธานเปนเอกพจน
Adapted from: Standard English Grammar, หนา 100-10
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ใบงาน 40.1 Find someone who likes junk food
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 40 เรื่อง Junk Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Ask your friends the question “Do you like junk food?” and write their
names in the paper.

Name

Questions
Can you tell me the name of
Do you like junk food?
that junk food?
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ใบงาน 40.2 Reading the text
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 40 เรื่อง Junk Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:

Read the text below and answer the questions.
Junk Food

Junk refers something that has little value or waste materials. Well, “junk food” is
any high caloric food that provides a lot of fat, cholesterol, sodium or sugar with little or
no nutrients. Examples of such foods include: hamburger, cake, candy, chocolate, cookie,
doughnut, French fries, hot dog, pizza, popcorn and others.
We can see junk foods in everywhere at very low cost, especially in malls,
supermarkets and cinemas.
Retrieved on January 21st, 2019, from https://www.nadec.com.sa/en-us/healthwellness/
healthylife/junkfoodssideeffects.aspx

1. What is the text about?
It is about___________________________________________________________.
2. Where can we find the junk food?
We can find it at _________________________________________________.
3. What does junk food mean?
Junk food means ____________________________________________________.
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ใบงาน 40.3 Brainstorming about name the junk foods
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 40 เรื่อง Junk Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Make a group of 3-4 people and brainstorm about the name junk foods.

Junk Food
hamburger
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เฉลยใบงาน 40.2 Reading the text
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 40 เรื่อง Junk Food
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:

Read the text below and answer the questions.
Junk Food

Junk refers something that has little value or waste materials. Well, “junk food” is
any high caloric food that provides a lot of fat, cholesterol, sodium or sugar with little or
no nutrients. Examples of such foods include: hamburger, cake, candy, chocolate, cookie,
doughnut, French fries, hot dog, pizza, popcorn and others.
We can see junk foods in everywhere at very low cost, especially in malls,
supermarkets and cinemas.
Retrieved on January 21st, 2019, from https://www.nadec.com.sa/en-us/healthwellness/
healthylife/junkfoodssideeffects.aspx

1. What is the text about?
It is about the junk food.
2. Where can we find the junk food?
We can find it at malls, supermarkets and cinemas.
3. What does junk food mean?
Junk food means something that has little value or waste materials.
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
การอานเพื่อความเขาใจ

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
อานเรื่องเกี่ยวกับ Healthy nutrient และตอบ
คําถาม True or False

ขอบเขตเนื้อหา
การอานเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารที่มีประโยชน
(Healthy nutrient) เพื่อตอบคําถาม และเรียนรู
ประโยคคําถาม Do you know healthy
nutrient? และ What are they?

หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
7. ครูแจกใบความรู 41.1 WORDLISTS เกี่ยวกับ Healthy nutrient
ใหกับนักเรียนทุกคน

กิจกรรมการเรียนรู
up)
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Warm
(Lead in)
1. ครูทักทายนักเรียน Good morning. /Good afternoon.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูทบทวนเกี่ยวกับอาหารไมมีประโยชนที่ไดเรียนมาแลว โดยถาม
คําถาม Can you remember the names of junk food? นักเรียน
ตอบ Yes, I can.
4. ครูถามคําถาม What are their names? นักเรียนชวยกันตอบ
They are _________.
5. ครูถามคําถามนักเรียนดวยประโยค Do you know healthy nutrient?
(นักเรียนรูจักอาหารที่มีประโยชนไหม) นักเรียนตอบ Yes, I do. หรือ
No, I don’t.
6. ครูถามคําถามนักเรียนดวยประโยค What are they?
(แลวมีอะไรบาง) นักเรียนตอบ It is ________________.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 41
เรื่อง Healthy Nutrient
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
3. ใบงาน 41.2 Brainstorming about
the healthy nutrient

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรู 41.1 WORDLIST
2. ใบงาน 41.1 Reading the text

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
11. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ 3-4 คน แลวแจกใบงาน 41.2
Brainstorming about the healthy nutrient ใหนักเรียนแตละกลุม
ไดคนชื่อสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายจากอินเตอรเน็ต แลว
แล้ยวนชื
เขีย่อนชื
่อสารอาหารลงในใบงาน
เขี
สารอาหารลงในใบงาน
12. ครูใหนักเรียนแตละกลุมพูดนําเสนอชิ้นงานของตนใหเพื่อน
แตละกลุมฟง
13. นักเรียนทุกกลุมรวมกันสรุปชื่อสารอาหารที่มีประโยชน (Healthy
nutrient)
14. ครูสรุปเพิ่มเติมสวนที่ขาดหายไป

ขั้นฝก (Practice)
9. ครูแจกใบงาน 41.1 Reading the text ใหกับนักเรียนทุกกลุม
แลวใหนักเรียนตอบคําถาม True or False
10. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 41
เรื่อง Healthy Nutrient
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
8. ครูออกเสียงคําศัพทที่มีอยูในใบความรู 41.1 WORDLISTS
ใหนักเรียนไดออกเสียงตามพรอมกันทั้งหอง และเปลี่ยนใหนักเรียนได
ฝกฝออกเสี
ยงทียงที
ละคน
ได้
ึกออกเสี
ละคน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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488
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อานเรื่องเกี่ยวกับ Healthy
nutrient และตอบคําถาม
True or False
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการอาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑการผาน

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 41.1

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 41.1

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต
3 ขึ้นไป

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 41.1

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 41.1

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต
3 ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………..………………..ผูสอน
(………………………..…………….)
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ. …………
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………....…………………..
(………………………….…..…………….)
วันที่…….เดือน…………...……..พ.ศ. ………
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ใบความรู 41.1 WORDLIST
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 41 เรื่อง Healthy Nutrient
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Words
healthy nutrient (n.)
calcium (n.)
vitamin (n.)
iodine (n.)
zinc (n.)
source (n.)
immune system (n.)
concentration (n.)
blood vessel (n.)
affect (v.)

Pronunciation

/ˈhɛlθi/ /ˈnjuːtrɪənt/
/ˈkalsɪəm/
/ˈvʌɪtəmɪn/
/ˈʌɪədɪn/
/zɪŋk/
/sɔːs/
/ɪˈmjuːn/ /ˈsɪstəm/
/kɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/
/blʌd/ /ˈvɛs(ə)l/
/əˈfɛkt/

Retrieved on January 21st, 2019, from
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/

Meaning
สารอาหารทีม่ ีประโยชน
แคลเซียม
วิตามิน
ไอโอดีน
ธาตุสงั กะสี
แหลงที่มา
ระบบภูมิคุมกัน
ความเขมขน
เสนเลือด
มีผลกระทบ
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ใบงาน 41.1 Reading the text
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 41 เรื่อง Healthy Nutrient
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Read the text below then make a tick () if the statements are true
and a cross () if the statements are false.
Healthy Nutrient
Calcium – is vital for strong, healthy bones and teeth. Good sources of calcium
include dairy products (milk, yoghurt and cheese), green leafy vegetables and bony
fish.
Vitamin C – supports little immune systems which is essential for the development of
healthy bones, gums and blood vessels. Good sources of vitamin C include citrus fruits
(lemons, limes and grapefruit), strawberries and broccoli.
B vitamins – work together to help the body converts the food we eat into energy and
provide the support kids need to stay active. Good sources of B vitamins include whole
grains, poultry and eggs.
Iodine – is a mineral required for normal brain development, concentration and
learning ability. Good sources of iodine include seafood.
Zinc – is needed for normal growth and development in infants and supports healthy
immune function in kids. Good sources of zinc include seafood, meat and beans.
Retrieved on January 19th, 2019, from http://planmyhealth.in/Healthyblog/tag/healthy-food/
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ใบงาน 41.1 Reading the text (ตอ)
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 41 เรื่อง Healthy Nutrient
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Items

Statements

1.

We eat green leafy vegetables for getting the calcium.

2.

Seafood is a good source of zinc.

3.

Vitamin C helps support immune system.

4.

Bony fish and sea food are sources of iodine.

5.

Milk, yogurt and cheese give the calcium.

Mark
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ใบงาน 41.2 Brainstorming about the healthy nutrient
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 41 เรื่อง Healthy Nutrient
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Make a group of 3-4 people and brainstorm about the Healthy Food.

Vitamin B

Healthy
N i
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เฉลยใบงาน 41.1 Reading the text
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 41 เรื่อง Healthy Nutrient
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Items

Statements

Mark

1.

We eat green leafy vegetables for getting the calcium.



2.

Seafood is a good source of zinc.



3.

Vitamin C helps support immune system.



4.

Bony fish and sea food are sources of iodine.



5.

Milk, yogurt and cheese give the calcium.
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
การอานเพื่อความเขาใจ

ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
5. ครูแจกใบความรู 42.1 WORDLISTS ใหกับนักเรียนทุกคน
6. ครูออกเสียงคําศัพทที่มีอยูในใบความรู 42.1 WORDLISTS
ใหนักเรียนไดออกเสียงตามพรอมกันทั้งหอง และเปลี่ยนใหนักเรียนได
ฝกออกเสียงทีละคน
7. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 6 คน แลวแจกใบงาน 42.1
How to make tomato salsa ใหนักเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับ

กิจกรรมการเรียนรู
(Warmin)up)
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Lead
1. ครูทักทายนักเรียน Good morning. /Good afternoon.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูเปดวิดีโอการทําอาหารจาก
https://www.thespruceeats.com/classic-fresh-salsaจุดประสงคการเรียนรู
3060434 ใหนักเรียนดู แลวถามคําถาม Can you tell me what it
ดานความรู
1. อานเกี่ยวกับเครื่องปรุงและขั้นตอนการทํา is? นักเรียนตอบสิ่งที่เห็นจากวิดีโอ ดวยประโยค It is ________.
4. ครูถามคําถาม Can you cook? นักเรียนตอบ Yes, I can. หรือ
Tomato Salsa
No, I can’t.
2. เขียนขั้นตอนการทําอาหารเพื่อสุขภาพ

ขอบเขตเนื้อหา
การอานเกี่ยวกับเครื่องปรุงและขั้นตอนการ
ทํา อาหาร Tomato Salsa และเขียนขั้นตอน
การทํา อาหารเพื่อสุขภาพ

หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 42
เรื่อง Let’s Cook!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรู 42.1 WORDLIST
2. ใบงาน 42.1 How to make tomato
salsa
3. บัตรคําสั่ง 42.1 Favorite Food
(เขียนเครื่องปรุงและขั้นตอนการทําอาหาร
ที่ชื่นชอบ)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 5 Eating Out
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

ขั้นนำไปใช. (Production)
11. ครูแจกบัตรคำสั่ง 42.1 Favorite Food เพื่อเขียนเกี่ยวกับเครื่องปรุง
และขั้นตอนการทำอาหารที่ตนเองชื่นชอบลงในกระดาษปรู
ปรู@ฟ๊
12. นักเรียนแต:ละกลุ:มพูดนำเสนอเครื่องปรุงและขั้นตอน
การทำอาหารหน@าชั้นเรียน

ขั้นฝ`ก (Practice)
9. ครูแบ:งนักเรียนออกเปMนกลุ:มละ 3-4 คน แล@วแจกแถบประโยค
(Cut up sentences) ขั้นตอนการทำ Tomato salsa จากใบงาน
42.1 ให@นักเรียนแต:ละกลุ:มได@ช:วยกันเรียงลำดับขั้นตอนให@ถูกต@อง
10. ครูให@นักเรียนทุกกลุ:มได@เปลี่ยนกันตรวจสอบการเรียงลำดับ
ขั้นตอนการทำ Tomato salsa ของแต:ละกลุ:ม

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 42
เรื่อง Let’s Cook!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เครื่องปรุง และขั้นตอนการทำร:วมกัน จากนั้นให@นักเรียนร:วมกันตอบ
คำถาม จำนวน 5 ข@อ ในใบงาน 42.1
8. ครูและนักเรียนทุกกลุ:มช:วยกันเฉลยคำตอบ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อานเกี่ยวกับเครื่องปรุงและ
ขั้นตอนการทํา Tomato
Salsa
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการอาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑการผาน

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 42.1

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 42.1

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต
3 ขึ้นไป

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 42.1

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 42.1

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต
3 ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………..………………..ผูสอน
(………………………..…………….)
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ. …………
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………....…………………..
(………………………….…..…………….)
วันที่…….เดือน…………...……..พ.ศ. ………
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ใบความรู 42.1 WORDLIST
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Let’s Cook!
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Words
ingredient (n.)
tablespoon (n.)
garlic (n.)
tomato (n.)
strainer (n.)
pepper (n.)
lime juice (n.)
fridge (n.)
dip (n.)
combine (v.)

Pronunciation
/ɪnˈɡriːdɪənt/
/ˈteɪb(ə)lspuːn/
/ˈɡɑːlɪk/
/təˈmɑːtəʊ/
/ˈstreɪnə/
/ˈpɛpə/
/lʌɪm dʒuːs/
/frɪdʒ/
/diːʌɪˈpiː/
/ˈkɒmbʌɪn/

Retrieved on January 19th, 2019, from
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/

Meaning
เครื่องปรุง
ชอนโตะ
กระเทียม
มะเขือเทศ
เครื่องกรอง
พริกไทย
น้ํามะนาว
ตูเย็น
น้ําจิ้ม
รวมกัน ผสม
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ใบงาน 42.1 How to make tomato salsa
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Let’s Cook!
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Read the recipe below and choose the correct answer.

Tomato Salsa
Salsa is a dish with fresh tomatoes and peppers. And it is seasoned perfectly
with lime juice. Let’s see the ingredients and how to make it.

Ingredients:
●
●
●
●
●
●
●

3 tablespoons chopped onion
2 small cloves garlic
3 large ripe tomatoes
2 chili peppers (hot or mild)
2-3 tablespoons chopped cilantro
1 1/2-2 tablespoons lime juice
salt and pepper, to taste

Steps:
1. Put chopped onion and garlic in a strainer; pour 2 cups boiling water over them then
let drain thoroughly. Discard water. Cool.
2. Combine onions and garlic with chopped tomatoes, peppers, cilantro, and lime
juice. Add salt and freshly ground black pepper, to taste.
3. Refrigerate for at least 2 hours to blend the flavors.
4. Serve as a dip with Mexican style dishes.
* We can keep the tomato salsa in the fridge for up to 5-7 days.
Retrieved on January 19th, 2019, from https://www.thespruceeats.com/classic-freshsalsa-3060434
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ใบงาน 42.1 How to make tomato salsa (ตอ)
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Let’s Cook!
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

1. Salsa is the dish with fresh ____________________.
a. fruits
b. corns
c. tomatoes
2. What makes the salsa sour?
a. Vinegar
b. Lime juice

d. Tamarind juice

3. What kind of vegetable is used?
a. Tomatoes and peppers
b. Tomatoes and lime juice
c. Tomatoes and onion
4. How long can we keep the salsa in the fridge?
a. One week
b. One month
c. Ten days
5. Which is not the ingredient of the salsa?
a. Potato
b. Garlic

c. Pepper
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บัตรคําสั่ง 42.1 Favorite food
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Let’s Cook!
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Make a group of 3-4 people then write about the recipe and how to
make your favorite food.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบงาน 42.1 How to make tomato salad. (ตอ)
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Let’s Cook!
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

1. Salsa is the dish with fresh ____________________.
a. fruits
b. corns
c. tomatoes
2. What makes the salsa sour?
a. Vinegar
b. Lime juice

d. Tamarind juice

3. What kind of vegetable is used?
a. Tomatoes and peppers
b. Tomatoes and lime juice
c. Tomatoes and onion
4. How long can we keep the salsa in the fridge?
a. One week
b. One month
c. Ten days
5. Which is not the ingredient of the salsa?
a. Potato
b. Garlic

c. Pepper
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

ดานทักษะและกระบวนการ
การอานเพื่อความเขาใจ

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. บอกความหมายคําศัพทที่เกี่ยวกับเรื่อง Meal
Times ที่อานได
2. ตอบคําถามและบอกใจความสําคัญเกี่ยวกับ
เรื่อง Meal Times ที่อานได

ขอบเขตเนื้อหา
การอานเกี่ยวกับเวลาและวัฒนธรรมการ
รับประทานอาหารของเจาของภาษาและการใช
สรรพนามชี้เฉพาะ (Demonstrative pronoun)

หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
6. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ 6-7 คน แลวแจกใบความรู
43.1 WORDLISTS ใหกับนักเรียนทุกกลุม

กิจกรรมการเรียนรู
up)
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Warm
(Lead in)
1. ครูทักทายนักเรียน Good morning. /Good afternoon.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ 6-7 คน และแจกบัตรภาพ
43.1 Meal Times ใหกลุมละ 1 แผน
4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมดูบัตรภาพ 43.1 ที่แจกให แลวถาม
นักเรียนวา What do you see in the picture? (นักเรียนเห็น
อะไรในภาพ) นักเรียนตอบดวยประโยค I see _____________.
5. ครูถามนักเรียนอีกครั้งดวยประโยค How many times do
you eat a day? (นักเรียนรับประทานอาหารวันละกี่ครั้ง)
นักเรียนตอบดวยประโยค I eat _________ times a day.]

แผนการจัดการเรียนรูที่ 43
เรื่อง Meal Times
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรภาพ 43.1 Meal Times
2. ใบความรู 43.1 WORDLIST
3. ใบความรู 43.2 สรรพนามชี้เฉพาะ
4. ใบงาน 43.1 Matching the words to
their meanings
5. ใบงาน 43.2 Reading the text
ภาระงาน/ชิ้นงาน
6. ใบงาน 43.3 Writing about Thai food
and meals

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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3. มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
13. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ 3-4 คน แลวใหนักเรียนเขียน
เกี่ยวกับอาหารที่คนไทยรับประทานในแตละมื้อลงในใบงาน 43.3

ขั้นฝก (Practice)
9. ครูแจกใบงาน 43.1 Matching the words to their meanings
ใหนักเรียนแตละกลุมไดชวยกันหาความหมายของคําศัพทจาก
พจนานุกรม
10. ครูและนักเรียนทุกคนรวมกันตรวจคําตอบ
11. ครูแจกใบงาน 43.2 Reading the text ใหนักเรียนอานบท
อาน เรื่อง Meal Times แลวตอบคําถาม จํานวน 5 ขอ
12. ครูและนักเรียนทุกคนรวมกันเฉลยคําตอบ

7. ครูออกเสียงคําศัพทในใบความรู 43.1 WORDLISTS ให
นักเรียนไดออกเสียงตามพรอมกันทั้งหอง และเปลี่ยนใหนักเรียนได
ฝกออกเสียงทีละคน (อาจสุม 4-5 คน ตอคําศัพท)
8. ครูแจกใบความรู 43.2 สรรพนามชี้เฉพาะ (Demonstrative
Pronoun) แลวใหสมาชิกในแตละกลุมไดศึกษา และรวมกันสรุป

แผนการจัดการเรียนรูที่ 43
เรื่อง Meal Times
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Writing about Thai food and meals โดยดูรูปแบบประโยค
ในใบงาน 43.2
14. ครูใหตัวแทนของแตละกลุมออกมานําเสนอเกี่ยวกับมื้ออาหาร
และอาหารที่คนไทยรับประทานในแตละมื้อ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 43
เรื่อง Meal Times
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

506

498

507

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑการผาน

บอกความหมายคําศัพท
เกี่ยวกับเรื่อง Meal Times

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 43.1

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 43.1

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต
10 ขึ้นไป

ตอบคําถามและบอกใจความ
สําคัญเกี่ยวกับเรื่อง Meal
Times ที่อานได
ดานทักษะ/กระบวนการ

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 43.2

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 43.2

ทักษะการอาน

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 43.2

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 43.2

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนน
ตั้งแต 3 ขึ้นไป

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

499

508
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………..………………..ผูสอน
(………………………..…………….)
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ. …………
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………....…………………..
(………………………….…..…………….)
วันที่…….เดือน…………...……..พ.ศ. ………
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บัตรภาพ 43.1 Meal Times
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง Meal Times
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Retrieved on January 19th, 2019, from
http://www.uwyo.edu/wintherockies_edur/familymealtimes.asp
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ใบความรู 43.1 WORDLISTS
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง Meal Times
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

WORDLISTS
Words
breakfast (n.)
lunch (n.)
dinner และ supper (n.)
drink และ beverage (n.)
roast meat (n.)
frozen meal (n.)
nowadays (adv.)
often (adv.)
start (v.)
busy (adj.)

Pronunciation

/ˈbrɛkfəst/
/lʌn(t)ʃ/
/ˈdɪnə/

/ˈsʌpə/

/drɪŋk/ /ˈbɛv(ə)rɪdʒ/
/ˌrəʊst ˈmiːt/
/ˈfrəʊzn/ /miːl/
/ˈnaʊədeɪz/
/ˈɒf(ə)n/
/stɑːt/
/ˈbɪzi/

Meaning
อาหารเชา
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
เครื่องดื่ม
เนื้อยาง
อาหารแชแข็ง
ในปจจุบันนี้ / ในยุคนี้
บอยๆ
เริ่มตน
ยุง / ไมวาง

Retrieved on January 19th, 2019, from https://en.oxforddictionaries.com/definition/busy
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ใบความรู 43.2 สรรพนามชี้เฉพาะ (Demonstrative Pronoun)
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง Meal Times
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Demonstrative pronoun หรือ สรรพนามชี้เฉพาะ คือสรรพนามที่ใชแทนคํานามเพื่อแสดงการ
ชี้เฉพาะเจาะจงวาเปนสิ่งไหน อันไหน หรือคนไหน สามารถเปนไดทั้งประธานและกรรมของประโยค โดย
สรรพนามในกลุ ม นี้ ที่ พ บบ อ ยๆ มี 4 ตั ว ได แ ก this, that, these และ those มี รายละเอี ยดการใช
ดังตอไปนี้
พจน
ใกล
ไกล
เอกพจน
this
that
พหูพจน
these
those
This หมายถึง นี่ หรือ นี้ ใชแทนคํานามที่เปนเอกพจนและอยูใกลตวั ผูพูด เชน
* This is what I need.
ทําหนาที่เปนประธานของประโยค
นี่คือสิ่งทีฉ่ นั ตองการ
* I really like this.
ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
ฉันตองการสิง่ นี้จริงๆ
That หมายถึง นั่น หรือ นัน้ ใชแทนคํานามที่เปนเอกพจนและอยูไกลตัวผูพูด เชน
* That is what I need.
ทําหนาที่เปนประธานของประโยค
นั่นคือสิ่งทีฉ่ ันตองการ
* I really like that.
ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
ฉันตองการสิง่ นั้นจริงๆ
These หมายถึง เหลานี้ ใชแทนคํานามที่เปนพหูพจนและอยูใกลตวั ผูพูด เชน
* These look wonderful.
ทําหนาที่เปนประธานของประโยค
สิ่งเหลานี้ดูยอดเยี่ยมมาก
* I will buy these.
ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
ฉันจะซื้อของเหลานี้
Those หมายถึง เหลานั้น ใชแทนคํานามที่เปนพหูพจนและอยูไ กลตัวผูพูด เชน
* Those look wonderful.
ทําหนาที่เปนประธานของประโยค
สิ่งเหลานั้นดูยอดเยี่ยมมาก
Adapted from: หนังสือ Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ หนา 24-25
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ใบงาน 43.1 Matching the words to their meanings
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง Meal Times
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Match the words to their meanings (a-j).

Answer
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

Words
egg (n.)
cereals (n.)
fruit (n.)
juice (n.)
salad (n.)
roast meat (n.)
sandwich (n.)
vegetable (n.)
bacon (n.)
noodle (n.)

Options
Meaning
a
กวยเตี๋ยว
b
น้ําผลไม
c
แซนดวิช (ขนมปงประกบไส)
d
ไข
e
ผัก
f
สลัด
g
เนื้อยาง
h
เบคอน
i
ผลไม
j
ธัญญาหาร
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ใบงาน 43.2 Reading the text
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง Meal Times
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Directions: Read the following passage and choose the correct answer.

Meals Times
Food is what people eat. It gives us energy. People in the United States of
America (USA) have three main meals a day:
Breakfast People in the USA eat when they wake up. Traditionally, they eat egg,
bacon, cereals, waffles or fruit. These are common meals for people there. After
meal, they drink milk, juice, tea or coffee.
Lunch People in the USA start their lunch between 11 am and 2 pm. They
usually have sandwiches, soup, fries, salad, fruit or cookies. They drink juice or
soda after meal. These are common beverages. Schools often serve hot and cold
lunches for students. They are common for students there.
Dinner or Supper It starts at 4.30 pm. Hot meals include: steak, potatoes,
vegetables, noodles, pork, chicken, fish or roast meat. Frozen meal is very
popular. Nowadays, many families don’t often have dinner together because
they are too busy.
Adapted from: Message Student’s Book 2, Page 109

1. How many meal times are there?
1. One time
2. Two times
3. Three times
4. Four times
2. What time do people have breakfast?
1. Morning
2. Afternoon
3. Evening
4. Bedtime
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3. What time do people have lunch?
1. It is between 7 am and 9 am.
2. It is between 10 am and 1 pm.
3. It is between 11 am and 2 pm.
4. It is between 4.30 pm and 7.30 pm.
4. What time do people start their dinner?
1. It is 11 am.
2. It is 2 pm.
3. It is 4.30 pm.
4. It is 7.30 pm.
5. Which one is very popular for their dinner?
1. Bacon
2. Waffles
3. Cereal
4. Frozen meal
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ใบงาน 43.3 Writing about Thai food and meals
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง Meal Times
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Write about Thai food and meals in the lines.

Thai Food and Meals
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เฉลยใบงาน 43.1 Matching the words to their meanings
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง Meal Times
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Match the words to their meanings (a-j).

Answer
d
j
i
b
f
g
c
e
h
a

Words
egg (n.)
cereals (n.)
fruit (n.)
juice (n.)
salad (n.)
roast meat (n.)
sandwich (n.)
vegetable (n.)
bacon (n.)
noodle (n.)

Options
Meaning
a
กวยเตี๋ยว
b
น้ําผลไม
c
แซนดวิช (ขนมปงประกบไส)
d
ไข
e
ผัก
f
สลัด
g
เนื้อยาง
h
เบคอน
i
ผลไม
j
ธัญญาหาร
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ใบงาน 43.2 Reading the text
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง Meal Times
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Read the following passage and choose the correct answer.

Meals Times
Food is what people eat. It gives us energy. People in the United States of
America (USA) have three main meals a day:
Breakfast People in the USA eat when they wake up. Traditionally, they eat egg,
bacon, cereals, waffles or fruit. These are common meals for people there. After
meal, they drink milk, juice, tea or coffee.
Lunch People in the USA start their lunch between 11 am and 2 pm. They
usually have sandwiches, soup, fries, salad, fruit or cookies. They drink juice or
soda after meal. These are common beverages. Schools often serve hot and cold
lunches for students. They are common for students there.
Dinner or Supper It starts at 4.30 pm. Hot meals include: steak, potatoes,
vegetables, noodles, pork, chicken, fish or roast meat. Frozen meal is very
popular. Nowadays, many families don’t often have dinner together because
they are too busy.
Adapted from: Message Student’s Book 2, Page 109

1. How many meal times are there?
1. One time
2. Two times
3. Three times
4. Four times
2. What time do people have breakfast?
1. Morning
2. Afternoon
3. Evening
4. Bedtime
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3. What time do people have lunch?
1. It is between 7 am and 9 am.
2. It is between 10 am and 1 pm.
3. It is between 11 am and 2 pm.
4. It is between 4.30 pm and 7.30 pm.
4. What time do people start their dinner?
1. It is 11 am.
2. It is 2 pm.
3. It is 4.30 pm.
4. It is 7.30 pm.
5. Which one is very popular for their dinner?
1. Bacon
2. Waffles
3. Cereal
4. Frozen meal
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
การอานเพื่อความเขาใจ

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอาหาร (Food Facts)
ของชาวตางชาติ

ขอบเขตเนื้อหา
การอานขอเท็จจริงเกี่ยวกับอาหาร (Food Facts)
ของชาวตางชาติ และสํานวนประโยค Present
Simple: S + (is และ are), lots of และ a lot of

หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
5. ครูแจกใบงาน 44.1 Picture Study ใหนักเรียนไดสรางประโยค
คําถามเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่รับประทาน โดยมีกริยา
วิเศษณบอกความถี่ (Adverb of frequency) always, often,
sometimes และ never
6. ครูใหนักเรียนจับคูและพูดประโยคที่ไดเขียนลงในใบงาน 44.1
Picture Study
7. ครูแจกใบความรู 44.1 WORDLISTS ใหนักเรียนไดฝกออกเสียง
คําศัพทตามครู โดยใหนักเรียนไดฝกออกเสียงพรอมกันทั้งหอง

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนำ�เข้
up)
นําเขาาสูสู่บบทเรี
ทเรียยนน (Warm
(Lead in)
1. ครูกลาวทักทายนักเรียน Good morning. /Good afternoon.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูถามคําถามกอนเรียน (Priming question) ดวยประโยค
คําถาม What food and drink can you remember?
(อาหารและเครื่องดื่มอะไรบางที่นักเรียนจําชื่อได)
4. นักเรียนเปลี่ยนกันตอบทีละคน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 44
เรื่อง Food Facts
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
4. ใบงาน 44.3 Food Facts in Thailand

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรู 44.1 WORDLISTS
2. ใบงาน 44.1 Picture Study
3. ใบงาน 44.2 True or False

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Eating Out
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช (Production)
10. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 6 คน มอบหมายให
นักเรียนไปสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับ Food Facts
ในประเทศไทย และเขียนสรุป (สามารถเขียนเปนภาษาไทยได)
ลงในใบงาน 44.3 Food Facts in Thailand

ขั้นฝก (Practice)
8. ครูแจกใบงาน 44.2 True or False ใหนักเรียนอานเรื่อง Food
Facts และตอบคําถามวาขอความที่ระบุเปนจริงหรือเท็จ
9. ครูและนักเรียนทุกคูรวมกันเฉลยคําตอบ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 44
เรื่อง Food Facts
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
และฝกออกเสียงแบบเดี่ยว

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอาหาร
(Food Facts)
ของชาวตางชาติ
ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการอาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑการผาน

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 44.2

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 44.2

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต 3
ขึ้นไป

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 44.2

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 44.2

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต 3
ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………..………………..ผูสอน
(………………………..…………….)
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ. …………
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………....…………………..
(………………………….…..…………….)
วันที่…….เดือน…………...……..พ.ศ. ………
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ใบความรู 44.1 WORDLIST
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 44 เรื่อง Food Facts
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Words
square watermelon (n.)
popular (adj.)
present (n.)
expensive (adj.)
chemical (n.)
hormone (n.)
unusual (adj.)
ketchup (n.)
avocado (n.)
main meal (n.)

Pronunciation

/ˈ /skwɛː wɔːtəmɛlən/
/ˈpɒpjʊlə/
/prɪˈzɛnt/
/ɪkˈspɛnsɪv/
/ˈkɛmɪk(ə)l/
/ˈhɔːməʊn/
/ʌnˈjuːʒʊəl/
/ˈkɛtʃʌp/
/ˌavəˈkɑːdəʊ/
/mʌɪn miːl/

Meaning
แตงโมสีเ่ หลี่ยมจตุรัส
เปนทีน่ ิยม
ของขวัญ
แพง
สารเคมี
ฮอรโมน
ไมปกติ
ซอสมะเขือเทศ
ผลอะโวกาโด
อาโวคาโด
อาหารมื้อหลัก

Cited from: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
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ใบงาน 44.1 Picture Study
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 44 เรื่อง Food Facts
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Look at the picture and make sentences that are true for you.

Cited from: https://www.groupon.com/deals/danny-s-all-day-breakfast

I

always
often
sometimes
never

have _____________ for

breakfast.
lunch.
dinner.

Let’s write your sentences here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบงาน 44.2 True of False
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 44 เรื่อง Food Facts
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Read the text below then make a tick () if the statements are true
and a cross () if the statements are false.

Food facts
In Japan, square watermelons are very popular. People often buy
them as presents. But these special fruits are very expensive.
People all over the world love bananas. Bananas have got a chemical
that helps the body to produce the happiness hormone.
People in Iceland love eating unusual ice cream. There is pizza ice
cream, sausage ice cream and even fish and ship ice cream. They are
all very popular. People eat them with a lot of ketchup.
Honey is very healthy. It has got lots of vitamins. Some people say
that honey makes us beautiful. They think it is good for the hair and
skin.
The avocado is a fruit, not a vegetable. Many people eat it as their
starter before the main meal. And people in Brazil people eat avocado
with ice cream and milk.
Adapted from: THINK STUDENT’S BOOK 1, page 31
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ใบงาน 44.2 True of False (ตอ)
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 44 เรื่อง Food Facts
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Items

Statements

1.

People in Japan give the square watermelon as their special presents.

2.

Bananas help people feel good.

3.

Fish and chips ice cream is very popular in Brazil.

4.

Honey is healthy and good for our looks.

5.

Avocado is a kind of vegetables.

Mark
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ใบงาน 44.3 Food Facts in Thailand
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 44 เรื่อง Food Facts
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Surf the internet about the food facts in Thailand and write it in lines.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

519

528
เฉลยใบงาน 44.2 True of False
หนวยที่ 5 Eating Out แผนการจัดการเรียนรูที่ 44 เรื่อง Food Facts
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Items

Statements

Mark

1.

People in Japan give the square watermelon as their special presents.



2.

Bananas help people feel good.



3.

Fish and chips ice cream is very popular in Brazil.



4.

Honey is healthy and good for our looks.



5.

Avocado is a kind of vegetables.
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หนวยการเรียนรูที่ 6
ชื่อหนวยการเรียนรู The Places We Go!
รหัสวิชา อ21101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
เวลา 8 ชั่วโมง
2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีค วามเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล
ตัวชี้วัดที่
ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวขอเรื่อง (topic) ใจความสําคัญ (main idea) และตอบคําถามจากการฟงและ
อานบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่
ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอใหขอมูล บรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรือ
อานอยางเหมาะสม
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่
ต 2.2 ม.1/1 เปรี ย บเที ย บและอธิบ ายความเหมื อ นและความแตกต างระหว างการออกเสี ย ง
ประโยคชนิดตางๆ และการลําดับตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตางๆที่ชอบ โดยการนําเสนอดวยภาษา และภาษาเขียนในรูปแบบ
การเขียนบรรยายภาพ เปนการสื่อสารที่นักเรียนตองมีความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางของ
ประโยค เพื่อทําใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ
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3. สาระการเรียนรู
ดานความรู
Vocabulary คําศัพทเกี่ยวกับตําแหนงสถานที่ตางๆ ได, คําศัพทปายสัญลักษณ, คําศัพทเกี่ยวกับ
สนามบิน
Function : Asking and giving the directions
Asking and giving the information
Grammar : Preposition of places
ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะการฟง การพูด การอาน และ การเขียน
ดานเจตคติ
1. เจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ
2. ตระหนักในคุณคาของภาษาอังกฤษ
3. มีความรับผิดชอบ
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการแกปญหา
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการสื่อสาร
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เขียนแผนที่เสนทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง (Directions)
เกณฑการประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
ตรวจแบบฝกหัด

522

จุดประสงคdการเรียนรู.
ด.านความรู.
Vocabulary : ชื่อสถานที่ตGางๆ เชGน bank,
hospital, cinema, café, school
Function : Giving and asking for
the direction
directions
เชGน
- Excuse me, where is the bank?
- It’s next to the cinema.

ขอบเขตเนื้อหา
เข'าใจความหมายคำศัพท5 สำนวน โครงสร'างและ
หน'าที่ทางภาษาที่ใช'ในการบอกตำแหนGงที่ตั้งของ
สถานที่ตGางๆ เชGน
- Excuse me, where is the bank?
- It’s on the First Street, opposite to
the temple.

หน5วยการเรียนรู.ที่ 6 The Places We Go!
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

ขั้นสอน (Presentation)
4. ให'นักเรียนดูภาพ สถานที่ ที่คิดวGานักทGองเที่ยวต'องการรู'วGาอยูG
ตรงไหน เชGน bus station, railway station, police station,
etc.
hospital, bank, temple, supermarket, hotel ฯลฯ
5. ให'นักเรียนดูภาพทีละภาพ แล'วตอบคำถามพร'อมกันทั้งชั้น
ครู
  T : What is this place?
นัSs:
กเรีIt’s
ยน :aIt’s
bus station/railway.
busa station/railway.

กิจกรรมการเรียนรู.
ขั้นนำเข.า (Warm up)
1.ครูแสดงภาพนักทGองเที่ยวตGางชาติ กำลังพูดถามทางกับนักเรียน
ไทย (หรือคนไทย) ให'นักเรียนดู
2. ครูตั้งคำถามให'นักเรียนคิดหาคำตอบ
- What do you think they are talking about? (Asking
for the direction)
- Can you tell him in English? (Yes/No)
3. ครูแจ'งจุดประสงค5การเรียนรู'ของบทเรียนนี้ Today we will
learn how to give directions in English to the foreigner.

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 45
เรื่อง Directions
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
บอกตำแหนGงสถานที่ในชุมชนของตนแผนผัง
ประกอบคำบรรยาย

สื่อ/แหล5งเรียนรู.
1. ใบความรู'
2. ใบงาน
3. ภาพนักทGองเที่ยวชาวตGางประเทศทำการ
สอบถามข'อมูลคนท'องถิ่น

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
เขียนบอกตําแหนงสถานที่ได

หนวยการเรียนรูที่ 6 The Places We Go!
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 45
เรื่อง Directions
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
6. ครูอานประโยคคําถาม โดยออกเสียงใหถูกตองชัดเจนตาม
หลักการอาน ใหนักเรียนอานออกเสียงตามครู: Repeat after
me, “It’s a bus station.”
(ใหนักเรียนฝกพูดออกเสียงตามจนครบทุกภาพ)
7. ครูแสดงภาพแผนผังที่ตั้ง สถานที่ตางๆ ตามคําศัพท (ใบงานที่ 1)
8. ครูถามใหนักเรียนตอบพรอมกันทั้งชั้น
ครู
  T : Where is the police station?
นัSs:
กเรีItยนis :on
It isthe
on First
the First
Street?
Street?
(ถาไมมีนักเรียนคนใดตอบไดเลย ครูเปนผูตอบพรอมกับเขียน
ประโยคบนกระดาน ขีดเสนใตคําวา on the First Street)
9. ครูอธิบายกฎการใช
Prepositionบอกตำ
บอกตํ�าแหน่
แหนงงโดยชี
โดยชี้ท้ที่ภี่ภาพ
าพ
การใช้ Prepositions
และเขียนคําลงบนกระดาน
On+ ชื่อถนน
Next to+ชื่อสถานที่
Opposite to +ชื่อสถานที่
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 6 The Places We Go!
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นสรุป
13. นักเรียนชวยกันสรุปการใช prepositions
preposition บอกตําแหนงสถานที่

ขั้นนําไปใช (Production)
11. ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนชวยกันวาดภาพแผนผังบอกตําแหนง
สถานที่ที่นาสนใจ หรือสถานที่สําคัญในชุมชนของตนแลวเขียนคํา
บรรยายประกอบตามใบงานที่ 2
12. นักเรียนเปรียบเทียบแผนผังแสดงคําบรรยายของตนกับเพือ่ นคูอื่น
ชวยกันสรุปวาสถานที่สําคัญในชุมชนของตนเหมือนกันหรือตางกัน

ขั้นฝึฝก(Practice)
(Practice)
10. ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนผลัดกันถามตอบเกี่ยวกับที่ตั้งของ
สถานที่ตามแผนผังในใบงานที่ 1 โดยใหขึ้นตนคําถามดวยคําวา
Excuse me กอน ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษาที่แสดงความ
สุภาพที่ตองการความชวยเหลือ
Student A: Excuse me. Where is the police station?
Student B: It is on the First Street?

แผนการจัดการเรียนรูที่ 45
เรื่อง Directions
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

533

525

534

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ดานความรู
- บอกตําแหนงของ
สถานที่
- Preposition

- ตรวจแบบฝกทักษะที่ 1 - แบบฝกทักษะ
- รอยละ 70 ผานเกณฑ
- ประเมินการเขียน
- แบบประเมินการเขียน - รอยละ 70 ผานเกณฑ

ดานทักษะ/กระบวนการ
- เขียนบอกตําแหนง
สถานที่ได

ตรวจแบบฝกทักษะที่ 1

แบบฝกทักษะที่ 1

ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2 ทุก
รายการขึ้นไปถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย มีความใฝเรียนรู
และมีความมุงมั่นในการ
ทํางาน

526

535

บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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ใบงานที่ 45.1 เรื่อง Direction หนOวยการเรียนรูTที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1

Bus Station

Hospital

Temple

Second Street

directions : Work
Work in
in pairs.
pairs. Ask
Directions:
Ask and
and answer
answer where
wherethe
theplace
placeis.is
me.me.
Where
is the
temple?
Example: Excuse
A: Excuse
Where
is the
temple?
It’s
on on
thethe
FirstFirst
Street.
B: It’s
Street.

School

First Street

First Street
Post office

Bank

Supermarket

Second Street

Police Station

Third Street
railway

hotel
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ใบงานที่ 45.2 เรื่อง Direction หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Work in pairs. Draw a map to show some interesting places in your community
and write 4-5 sentences to describe it.

Places in my community

There are many interesting places in my community, I want to show you. Look at the map.
ชื่อสถานที่ is on
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

529

530
538 538
538
538
538

ใบความรู
ใบความรู
ใบความรู
ใบความรู
ใบความรู
ที่ 45.1
ทที่ 45.1
ี่ ท45.1
ทเรื
ี่ ี่45.1
45.1
่องเรืPreposition
เรื่อ่อเรื
งเรืง่อPreposition
่อPreposition
งงPreposition
Preposition
of place
ofofof
place
of
place
หน
place
place
วหน
ยการเรี
หนวหน
หน
วยการเรี
ยการเรี
ววยยการเรี
ยการเรี
นรูยทยนรู
ี่ 6นรู
ยยทนรู
เรืนรู
ที่ 6่อี่ ท6งทเรืี่ ี่6The
เรื6่อ่อเรื
งเรืง่อThe
่อPlaces
The
งงThe
The
Places
Places
Places
We
Places
We
Go!
WeWe
We
Go!
Go!Go!
Go!
รายวิรายวิ
ชรายวิ
ารายวิ
รายวิ
ภาษาอั
ชชาาชภาษาอั
ชาภาษาอั
างภาษาอั
ภาษาอั
กฤษงกฤษ
งกฤษ
รหั
งงกฤษ
กฤษ
สรหั
อ21101
รหัสรหั
รหั
สอ21101
สอ21101
สอ21101
อ21101
ภาคเรี
ภาคเรี
ภาคเรี
ยภาคเรี
นที
ภาคเรี
ย่ 1ยนที
นที
ยชัย่นที
้น1นที
่ มั1ชั่ ธ่1ชั้นยมศึ
1้นมัชัชัมัธ้น้นธยมศึ
กมัมัยมศึ
ษาป
ธธยมศึ
ยมศึ
กกษาป
ทษาป
กี่ ก1ษาป
ษาป
ทที่ 1ี่ ท1ที่ ี่11
1. at1.1.=at1.ทีat
1.  (ที
่ =atat
=ที=่)ที่ =่ ทีที่ ่
1.1 ใช
1.1
1.1
บ1.1
อกตํ
ใช
1.1
ใชบใช
บอกตํ
าใชแหน
อกตํ
บบอกตํ
อกตํ
าแหน
างแหน
าบริ
าแหน
แหน
งเวณ
งบริบริ
งงเบริ
หรื
วณ
เบริ
วณ
เอวณ
เจุหรื
วณ
หรื
ดอยหรื
อหรื
จุจุดยของสถานที
อดอยจุจุยอดดอยของสถานที
ยยยของสถานที
ออยของสถานที
ยของสถานที
่ หรือ่ หมายถึ
หรื
่ หรื่ อ่หรื
อหรื
หมายถึ
หมายถึ
อองหมายถึ
หมายถึ
สถานที
ง งสถานที
สถานที
งง่ใสถานที
นเหตุ
สถานที
่ในเหตุ
่ใกนเหตุ
่ใารณ
่ในเหตุ
นเหตุ
กการณ
หารณ
นึกก่งารณ
ารณ
หทีหนึ่ นึ่งหหที่งนึทีนึ่ ่ง่งที่ ที่ ่
        กล่
งhome
เช่home
นhome
at home
at
the
hospital
at school
กลาวถึ
กล
าเชวถึานงาวถึ
งวถึ
งนงatเช
นเชนนhome
at
at the
hospital
atat
thethe
the
hospital
hospital
hospital
at school
atat
school
school
school
กลกลงากล
วถึ
เชเช
atาatวถึathome
atatthe
hospital
atatschool
1.2 ใช
1.2
ใช
1.2
บใชใช
าat
บา่ านเลขที
, นเลขที
หมู่ ,บ่ ,หมู
า่ หมู
น่, ,บหมู
,หมู
,าน,ตํนตํา,เชบล
,าตํบล
ตํนาาบล
เช
บล
1.2at1.2
ใชกัat
atบกัat
กับนเลขที
บบกักับาบบนเลขที
าบนเลขที
บาตํนาบานบาบล
เชนเช
นเชนน
HisHis
house
isatisatisLadprao
4848
Ladprao
Road.
His house
His
house
His
house
ishouse
atis48
48
atat
Ladprao
48
Ladprao
Ladprao
Road.
Road.
Road.
Road.
1.3+1.3
at+at1.3
+place
on
ajourney
สถานที
ทางของการเดิ
ทาง)
1.3 at
1.3
at
1.3
place
at
+place
+on
place
journey
on
aon
ajourney
aonjourney
journey
( aสถานที
( (สถานที
((่ตสถานที
สถานที
ามเส
่ต่ตามเส
นามเส
่ตทางของการเดิ
่ตามเส
ามเส
น่ตนทางของการเดิ
นนทางของการเดิ
ทางของการเดิ
นทาง)
นนทาง)
นนทาง)
ทาง)
atplace
+aonplace
journey
(สถานที
ามเส้
นทางของการเดิ
นทาง)
This
train
stops
Lopburi.
ThisThis
train
This
This
train
stops
train
train
stops
atstops
stops
Lopburi.
atatLopburi.
atat
Lopburi.
Lopburi.
นอกจากนี
ารใช้
ปปอวลี
วลีวลี
้ ไปนี
นอกจากนี
้ยังย้ มีัง้ยงั มีก้ยมีังการใช
ารใช
ในรูในรู
ตวลี
้ ้้
นอกจากนี
นอกจากนี
นอกจากนี
นอกจากนี
้ยังมีก้ยารใช
ังมีกมีat
กการใช
ารใช
ในรู
atatปในรู
atในรู
วลี
at
ปตในรู
ไปนี
ปปตวลี
อ่ ้อไปนี
ตตไปนี
ออไปนี
thethe
…………..
at the
atatthe
top
atat
the
top
oftoptop
…………..
top
ofof…………..
ofof
…………..
………….. ที่จุดทีสูที่จงสุ่จุดทีทีดุ สู่จของ………………..
่จสูงุดสุุดงสูสุดสูงดของ………………..
งสุสุของ………………..
ดดของ………………..
ของ………………..
thethe
bottom
………………
at the
atatthe
bottom
atat
the
bottom
bottom
bottom
of ………………
ofof………………
ofof
………………
………………ที่จุดทีต่ที่จําสุ่จุดทีทีดุ ต่่จของ……………….
่จต่ําุดสุุดําต่สุดต่ําดของ……………….
ําสุสุของ……………….
ดดของ……………….
ของ……………….
thethe
corner
(ofof(()……………
)……………
มของ………..,
ของ………..,
วณมุ
ของ…………
ทีรงมุ
ของ………..,
เวณมุ
ของ…………
atatthe
corner
ทีที่ตม่ตรงมุ
มรงมุ
บริบริเบริ
วณมุ
มมของ…………
at the
corner
atat
the
corner
(corner
of ()……………
ofof
)……………
)……………ที่ตรงมุ
ทีของ………..,
่ต่ตรงมุ
มมของ………..,
บริเวณมุ
มเบริ
ของ…………
เวณมุ
มมของ…………
เชนเช
นเช
straight
thethe
street,
then
turn
thethe
Conner.
นGo
Go
straight
on
the
street,
then
turn
left
the
Conner.
เชน เช
Go
straight
Go
นGo
straight
straight
on the
ononon
the
street,
street,
street,
then
then
turn
then
turn
left
turn
left
atleftleft
the
atatthe
Conner.
atat
Conner.
Conner.
=บน
2.บน  (บน)
=บน
บน
2. on2.2.=on
2.on
on
=on
=บน
2.1
้นผิon
ผิว้น้นวผิ(ผิaว(on
asurface
า่ตงๆ
2.1
วon
asurface
surface
)ถุของวั
รืออ่ตสถานที
สถานที
่ตาางๆงๆ
2.1 ใช
2.1
ก2.1
ับใช
สิใชก่งใช
ทีกับใชับ่อสิกกสิยู่งับทีับ่งสิที่สิอนพื
่ง่องยูที่ ทียูบ่อ้น่อบนพื
ยูผิยูนพื
บวบ้นนพื
(นพื
surface
((on
aon
asurface
) ของวั
) ) ของวั
ต)ของวั
หของวั
ตรืตอถุถุหสถานที
ตตหรืถุถุอรืหหอสถานที
รืสถานที
างๆ่ต่ตางๆ
thethe
table
thethe
บนผนั
on
the
table
ะon
) on
on
the
wall
on the
ononon
the
table
table
( table
บนโต
( (บนโต
ะบนโต
((บนโต
)บนโต
ะonะ) ะ)the
)on
the
wall
wall
(wall
บนผนั
wall
( (บนผนั
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กับถนน
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isisoffice
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3. in = ใน
3. in   (ใน)
= ใน 3.1 เราใช in เมื่อเราพูดถึงภายในสถานที่นั้น โดยมีอยางนอย 3 ดาน ลอมรอบสิ่งนั้นอยู
เมื่อเราพู
่นั้น โดยมี
อยางน
ดานbasket
ลอมรอบสิ
่งนั้นอยูา )
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a jug in( ในเหยื
อก ด) ถึงภายในสถานที
in the cage
( ในกรง
) อยin3 the
( ในตะกร
เช่inน ใช
ina กjug
aับjug
(ในเหยืเชออนกก)) in theincage
เชน3.2
the(ในกรง)
cage ( ในกรงin the
) basket
in the (ในตะกร้
basket า() ในตะกรา )
ทิ(ศในเหยื
ทาง
ทิศทาง ทางทิ
เชน ศเหนือ
เชน3.2in ใช
theกับnorth
in the south ทางทิศใต
เชนเช่inน inthethenorth
ininthe
Northทางทิ
(ทางทิศศเหนื
เหนืออ)
thesouth
South ทางทิ
(ทางทิศศใตใต้)
3.3 ใชกับสถานที่ใหญๆ ไดแก เมือง จังหวัด รัฐ ประเทศ ทวีป เชน
กับสถานที
ๆ ไดแก, เมื
ง จังหวั, ดinรัAmerica
ฐ ประเทศ, ทวี
เชน
เชน3.3in ใช
Bangkok
, in่ใหญ
London
in อTexas
in ปAsia
เชน in Bangkok , in London , in Texas , in America , in Asia
****** ตัวอยางสํานวนที่ใช in
งสำ�นวนที
****** ตัวอย่
อยinางสํ
านวนที
front
of ่ใ่ใชช้ inin
= ขางหนา
in front
า=งสืขอางหน
a bookof/ newspaper ข้=างหน้
ในหนั
/ หนัา งสือพิมพ
in the
a book
= ในทุ
ในหนั
/ งหนั
งสืงนา
องสื/ อ/หนัในสวน
สือพิงสืมอพ์พิมพ
field/ /newspaper
garden
=ในหนั
ง่ นางนา
/  ในสวน
in the country
field / garden =ในทุในชนบท
ในทุ
/ ในสวน
in the country
=ในชนบท
middle of
=ในชนบท
ในจุดกึ่งกลาง , ตรงกลางของ
ในจุ
ด=กึง่อยู
ตรงกลางของ
in the
= ในจุ
ดกลาง,
กึบ่งนเตี
กลาง
bed middle of
ยง, ตรงกลางของ
อยูบ่ =นเตีอยูยงบนเตียง
in bed
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เอกสารอางอิง
https://supattrayui.wordpress.com/preposition-of-place/
https://www.easypacelearning.com/all-lessons/english-level-2/1288-asking-and-givingdirections-conversation-english-lesson
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ขั้นนําเสนอ (presentation)
(Presentation)
4. ครูนําเสนอประโยค Asking and
for direction
andanswering
answering
giving and
(ใบความรูที่ 1)
5. ครูอธิบายและยกตัวอยางใหนักเรียนดู เชน ครูเดินตรงไปขางหนา
แลวออกเสียง Go straight ahead แลวให นักเรียนฝกออกเสียง
ประโยคตามครู และทําเชนเดียวกันกับคําศัพทออืื่นๆๆเชเช่นนturn
turnleft,
left,
etc.
turn right, follow this street, go over the bridge ฯลฯ

ดานทักษะและกระบวนการ
พูดถาม-ตอบขอมูลเกี่ยวกับเสนทางไปสถานที่ตางๆ

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน
4. เห็นคุณคาการเรียนรูภาษาอังกฤษ

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
คําศัพท โครงสรางสํานวนภาษาเกี่ยวกับการบอก
เสนทาง

กิจกรรมการเรียนรู
(Warm up)
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Lead-in)
1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูใหนักเรียนดูวีดีโอเกี่ยวกับการถามทางไปสถานที่ตางๆ
3. ครูถามคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยคําถาม
ง่งายๆ
ย ๆเชเช่นน
- What did you see in this video?
- Can you tell me the name of places that you see?
(passport office, sky train, stationary store, café)

ขอบเขตเนื้อหา
การถาม-ตอบทางไปสถานที่ตางๆ (Directions) โดย
ใชคําศัพท สํานวน โครงสรางทางภาษาที่ถูกตอง
เหมาะสม

หนวยการเรียนรูที่ 6 The Places we go!
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 46
เรื่อง How can we go….?
รายวิชาภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
แสดงบทบาทสมมติ พูดโตตอบเพื่อขอและให
ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรู
2. ใบงาน
3. VDO
https://www.youtube.com/
watch?v=SeIKun0cXQI

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 6 The Places we go!
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

(Production)
ขั้นนำไปใช.(Product)
7. ให)นักเรียนเข)ากลุBม 4 คน แสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณw
จำลองเปDนนักทBองเที่ยว 1 คน และเปDนตัวนักเรียนเอง 3 คน
8. แจกแผนที่ตามใบงานที่ 2 ให)นักเรียนกลุBมละ 1 แผBน เปDนข)อมูล
ของสถานที่ตั้ง

ขั้นฝ`ก (Practice)
(practice)
6. ให)นักเรียนทำกิจกรรมโดยครูอธิบายวิธีทำกิจกรรมดังนี้
- ครูให)นักเรียนจับคูBกัน เปDน A B
- ครูแจกแผนที่ให)นักเรียน โดยที่ A และB ได)แผนที่ไมBเหมือนกัน
- นักเรียนแตBละคูBฝPกถาม ตอบ การไปสถานที่ตBางๆ ตามแผนที่โดย
ใช)รูปประโยคที่เรียนมา ตามใบความรู)ที่ 1 เชBน
- Student A : Excuse me, Can you tell me the way
to the bus station?
- Student B : Yes, of course. Go straight ahead and
turn left at the crossroads.
- ครูประเมินการพูดโต)ตอบนักเรียนแตBละคูB

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 46
เรื่อง How can we go….?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 6 The Places we go!
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 46
เรื่อง How can we go….?
รายวิชาภาษาอังกฤษ
9. ให)นักทBองเที่ยวเขียนชื่อสถานที่ 3 แหBงที่ต)องการไปแตBไมBรู)
เส)นทางลงบนกระดาษโน)ต
10. นักทBองเที่ยวถามเส)นทางไปสถานที่ที่ต)องการ นักเรียนดูแผนที่
แล)วชBวยกันตอบเชBน
- นัTourist:
กทBองเที่ยExcuse
ว : Excuse
methe
theway
way
me,me,
CanCan
youyoutelltellme
to Chinese restaurant?
- Student:
นักเรียน : (ดูแผนที่) ถ)ามีสถานที่นั้น ตอบโดยใช)ประโยคที่
เรียนมา : Yes, of course. It’s on the main street.
- ถ)าไมBมีสถานที่นั้นในแผนที่ให)ใช)ประโยคปฏิเสธ เชBน
Sorry, I don’t know หรือ I’m afraid I can’t tell you.
11. ครูสุBมเรียกนักเรียนบางกลุBมแสดงหน)าชั้นเรียน
12. ครูและนักเรียนรBวมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาที่ได)เรียน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

ดานความรู
- เขียนบอกการเดินทาง
ไปสถานที่ทองเที่ยว

- ตรวจชิ้นงานการเขียน

- แบบประเมินทักษะ
การเขียน

- รอยละ 70 ผานเกณฑ

- แบบประเมินทักษะ
การเขียน

ถูกตองรอยละ 70 ขึ้นไป

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2 ทุก
รายการขึ้นไปถือวาผาน

ดานทักษะ/กระบวนการ
- การเขียน
- ตรวจชิ้นงาน
ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย มีความใฝเรียนรู
และมีความมุงมั่นในการ
ทํางาน

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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ใบความรูที่ 46.1 เรื่อง How can we go ? หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1 directions
Asking andText
giving
How can we Go….?
Asking for Directions
the way to……?
how to go to……?
Ccan you tell me
how to get to……?
where……is?

Giving direction
Go straight. / Go straight
ahead.
Keep going straight.
Excuse me
Follow this street.
Go down this street
Yes,
Of Couse Take this road.
It’s this / that way.
Sure
Turn left. / Turn right.
o.k.
certainly Turn right/left at the
crossroads / intersection
Turn right at the T-junction.
Go under the bridge.
Cross / Go over the bridge.
Where is………………….?
It’s opposite to the ……...
It’s near the……………. It’s
quite close.
Which bus goes to………………?
It’s not far. It’s quite far
- No
No, I’m
- ’m I
afraid
can’t.
afraid I
-can’t.
Sorry
I- don’t
Sorry I
know
don’t
know.
***เราสามารถขึ้นตนประโยคดวย Excuse me. ได และสามารถเติม please ปดทายประโยคได***

547
ใบงานที่ 46.1 เรื่อง How can we go ? หนQวยการเรียนรูVที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตQางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 1
Directions:

pairs. Look at the first map below and choose where your
- Work
Work in pairs
needs
start
andand
finish
theirwhere
journey.
askneeds
questions
- partner
look at the
ﬁrst to
map
below
choose
yourThen
partner
to
to
getand
there.
start
ﬁnish their journey. Then ask questions to get there
.

Example:A: SanCan
where………………is?
Examoke:
youyou
telltellmemewhere................is?
keepgoing
goingstraight.
straight.Turn
Turn left at the
B: Yes,Yes,
keep
thecrossroad……………………..
crossroad...............
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ใบงานที่ 46.2 เรื่อง How can we go ? หนQวยการเรียนรูVที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตQางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 1
Directions:

- Work inin groups
pairs. Make a group of two students ; Student A gets map A
B. ; Student A gets map A and student B
- and
Makestudent
a group Bofget
twomap
students
gets map B.
- You want to go to Fire Department, Chinese restuarant, Women’s wear.
Then ask your partner how to get there.

Map A : Ask for fire department, Chinese restaurant, Women’s wear

• You are here

549
Directions:

- Work in
in groups
pairs. Student A gets map A and student B get map B.
- Make a group of two students ; Student A gets map A and student B
gets map B.
- You want to go to Toy store, Police station, Sport goods, Men’s wear.
Then ask your partner how to get there?

Map B : Ask for Toy store, Police station, Sport goods, Men’s wear

• You are here

อDางอิง
https://www.youtube.com/watch?v=SeIKun0cXQI
http://tx.english-ch.com/teacher/jocelyn/level-b/asking-for-and-giving-directions/
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1434
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กิจกรรมการเรียนรู.
(warmup)
up)
นำเข.า (warm
(Lead-in)
ขั้นนำ�เข้
1. ให,นักเรียนดูภาพสนามบินแล,วตอบคำถาม
- Where is it?
จุดประสงคdการเรียนรู.
ถ,านักเรียนตอบไมRได,ครูอาจเปลี่ยนคำถามเปeน Yes/No question
ด.านความรู.
โดยใช,คำศัพท*ที่ไมRตรงกับภาพกRอนเพื่อกระตุ,นให,นักเรียนได,รับ
1. บอกความหมายของคำศัพท*เกี่ยวกับ At the ประสบการณ*เดิมในการตอบคำถาม เชRน
airport
the bus
bus station/railway
station/railway station?
T:ครูIs: Isititatatthe
station?
2. จับคูRคำศัพท*และความหมายเกี่ยวกับเรื่อง At
นักเรี(No,
ยน: It(No.
It is not.)
Ss:
is not.)
the airport ได,
the airport?
airport?
T:ครูIs: Isititatatthe
Ss:
It is.)It is.)
นักเรี(Yes.
ยน: (Yes.
ด.านทักษะและกระบวนการ
T:ครูHave
there?
: Haveyou
youever
ever benn
been there?
การเขียนเติมคำศัพท*สำคัญลงในชRองวRาง
Ss:
นักเรีYes/No.
ยน: Yes/No.
2. ครูแจ,งจุดประสงค*วRาวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนที่ต,องทำใน
ทำ�
ด.านคุณลักษณะ
ในการเดิ
นทางโดยสารเครื
นไปต่
างประเทศ
การเดินทางโดยสารเครื
่องบิ่องบิ
นไปตR
างประเทศ
1. มีวินัย
2. ใฝ[เรียนรู,
3. มีความมุRงมั่นในการทำงาน

ขอบเขตเนื้อหา
คำศัพท* ข,อความ สัญลักษณ*เกี่ยวกับการ
ให,บริการที่สนามบิน (At the airport)

หน5วยการเรียนรู.ที่ 6 The Places we go!
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 47
เรื่อง At the airport
รายวิชาภาษาอั
ชาภาษาอังกฤษพื
งกฤษ้นฐาน
รายวิ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนข,อความสั้น ๆ จากคำที่กำหนดให,ได,

สื่อ/แหล5งเรียนรู.
1. ใบงาน
2. ใบความรู,

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 6 The Places we go!
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

Passport

Boarding
pass
Gate No.

(Practice)
ขั้นฝoก(practice)
7. ครูแสดงภาพ 4 ภาพ พร,อมคำศัพท*บนจอหรือบนกระดานอRาน
ออกเสียงทีละประโยคให,นักเรียนอRานออกเสียงพร,อมกันทั้งชั้น 2้ง แล้
ยนบางคนให้
อ่านออกเสี
32-3ครัครั
้ง แล,
วสุRมวสุเรี่มยเรีกนัยกกนัเรีกยเรีนบางคนให,
อRานออกเสี
ยงให,ยฟงให้
}ง ฟัง

4. ให,นักเรียนทำงานคูRกับเพื่อนชRวยกันจับคูRคำศัพท*กับภาพทั้ง 4
4 ภาพแขRแข่
ว่าใครเสร็
จก่อนและถู
จกRอนและถู
กต,องกต้อง
ภาพ
งกังบกัเพืบ่อเพืนคู่อนคู
Rอื่น่อๆื่นวRาๆใครเสร็
5. นักเรียนเปรียบเทียบคำศัพท*กับภาพกับเพื่อนคูRอื่นวRาตRางกัน
หรือไมR
6. ครู นักเรียนชRวยกันเฉลยคำตอบที่ถูกต,อง

Check-in
Counter

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 47
เรื่อง At the airport
รายวิชาภาษาอั
ชาภาษาอังกฤษพื
งกฤษ้นฐาน
รายวิ
ขั้นนำเสนอ(presentation)
(Presentation)
3. ครูแจกบัตรภาพ และ บัตรคำศัพท* จุดให,บริการและเอกสารที่
ต,ทีอ่ตงใช,
้องใช้ในการเดิ
ในการเดินนทางโดยสารเครื
ทางโดยสารเครื่องบิ
่องบินนไปตR
ไปต่างประเทศ
างประเทศ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 6 The Places we go!
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

This is a gate for boarding
ขั้นนําไปใช (Production)
(Product)
8. ใหนักเรียนทําใบงานที่ 1 เติมคําศัพทลงในชองวาง
9. นักเรียนเปรียบเทียบคําตอบกับเพื่อน
10. ครูสุมเรียกนักเรียนบางคนใหอานออกเสียงขอความที่เติมคํา
สมบูรณแลวใหเพื่อนฟง เพื่อชวยกันตรวจวาคําตอบถูกตองหรือไม

This is a boarding pass

This is a passport

This is a check-in counter

แผนการจัดการเรียนรูที่ 47
เรื่อง At the airport
รายวิชาภาษาอั
ชาภาษาอังกฤษพื
งกฤษ้นฐาน
รายวิ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
- คําศัพทและขอความที่ใช
บอกเรื่อง At the airport
ดานทักษะ/กระบวนการ
3. การเขียนเขียนขอความ
สั้นๆ จากคําที่กําหนดใหได

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

- ตรวจแบบฝกหัด

ใบงานที่ 1

- รอยละ 70 ผานเกณฑ

ตรวจความถูกตองของ
งานเขียน

- แบบประเมินการ
เขียน

ไดระดับคุณภาพ
3 ขึ้นไป ถือวาผาน

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ
2 ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย มีความใฝเรียนรู และ สังเกตพฤติกรรม
มีความมุงมั่นในการทํางาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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ใบความรูท ี่ 47.1 เรื่อง At the airport หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คําศัพท

ความหมาย

Airport (n.)

a complex of runways and
buildings for the
takeoff,
landing,
takeoff,
landing,
and maintenance of civil aircraft,
with facilities for passengers.

Check-in Counter

the place you go to show your
passport and get the boarding pass
for boarding on the plane.

Boarding pass (n.)

a pass for boarding an aircraft,
given to a passenger when the
ticket is issued or upon check-in at
the airport.

Gate (n.)

Passport (n.)

A doorway or walkway in a
terminal, as at an airport, through
which passengers proceed when
embarking or disembarking.
An official document issued by a
government identifying a citizen,
certifying his or her nationality, and
formally requesting admittance and
safe passage from foreign countries.

รูปภาพ
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ใบงานที่ 47.1 เรื่อง At the airport หน<วยการเรียนรูAที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาต<างประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 1
Read
the textRead
and the
writetext
the and
wordswrite
giventhe
intowords
the correct
blank.the correct blanks.
Directions:
given into
passport

gate

boarding pass

check-in counter

Going abroad
When you travel abroad, there is a lots of things you’ll need to do. The ﬁrst thing
you’ll need to do when you arrive at the airport is to locate your airline. You have to go to
…………………….. to check your bags by giving the staff your …………………….. and they’ll print out
your …………………….. for you. After that, you have to go through the security checkpoint.
Finally, you can go to the …………………….. for boarding.
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เฉลย ใบงานที่ 47.1 เรื่อง At the airport หน<วยการเรียนรูAที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาต<างประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาป\ที่ 1

Read the textRead
andthe
writetext
theand
words
given
the correct
blank.the correct blanks.
Directions:
write
theinto
words
given into
passport

gate

boarding pass

check-in counter

Going abroad
When you travel abroad, there is a lots of things you’ll need to do. The ﬁrst thing
you’ll need to do when you arrive at the airport is to locate your airline. You have to go to
check-in counter
passport
……………………..
to check your bags by giving the staff your ……………………..
and they’ll print out
boarding pass for you. After that, you have to go through the security checkpoint.
your ……………………..
gate
Finally, you can go to the ……………………..
for boarding.
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เอกสารอางอิง
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/business-people-checking-in-counterairplane-vector-16226712
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ด.านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝXเรียนรูO
3. มีความมุ[งมั่นในการทำงาน

ด.านทักษะและกระบวนการ
ทักษะพูด

ขอบเขตเนื้อหา
1. คำศัพท,และความหมายเรื่อง Booking the
hotel
จุดประสงคdการเรียนรู.
ด.านความรู.
1. ฟFงและเติมคำที่หายไปจากเรื่องที่ฟFงไดO
2. พูดบทสนทนาจากบทสนทนาที่เรียนมาไดO

หน5วยการเรียนรู.ที่ 6 The Places we go!
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ
สื่อ/แหล5งเรียนรู.
1. ใบงาน
2. ใบความรูO
3. Audio text

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1

(Practice)
ขั้นฝoก(practice)
6. ครูใหOนักเรียนทำแบบฝiกหัดระหว[างเรียนโดยใหOนักเรียนฟFงบท
(ใบงานที่ 48.1)
่ 48.1)
สนทนาแลOวเติมคำศัพท,ที่หายไป(ใบงานที
7. ครูใหOนักเรียนเปลี่ยนกันตรวจแบบฝiกหัด

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นนำเสนอ(presentation)
(Presentation)
แสดงบทบาทสมมติ
การจองห้
องพั
กโรงแรม
การจองหO
องพั
ก
1. แสดงบทบาทสมมติ
3. ครูเปaด Audio หรืออ[านออกเสียงบทสนทนาใหOนักเรียนฟFง
โรงแรม
2 รอบ
4.ครูใหOนักเรียนอ[านออกเสียงบทสนทนาตามเสียงAudioหรื
Audio หรือครู
อครู
อ[าน พรOอมทั้งอธิบายคำศัพท,ที่นักเรียนไม[เขOาใจ
5. ครูแจกใบความรูOที่ 1(บทสนทนา)
(บทสนทนา)ใหOให้นนักักเรีเรียยนนเพืเพื่อใหO
่อให้นักนเรีักเรียนยน
อ[านและดูรูปประโยคที่ถูกตOอง

กิจกรรมการเรียนรู.
(Warmup)
up)
ขั้นนำเข.าสู5บทเรียน(Warm
1.ครูแจOงจุดประสงค,การเรียนรูOใหOนักเรียนทราบ จากนั้น
ครูใหOนักเรียนดูวิดีโอ At the hotel เพื่อนำเขOาสู[บทเรียน
2. ครูถามคำถามเพื่อทดสอบความเขOาใจจากวิดีโอ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 48
เรื่อง Booking the hotel
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
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หนวยการเรียนรูที่ 6 The Places we go!
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

(Production)
ขั้นนําไปใช(Product)
8. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหลังเรียน(ใบงานที
(ใบงานที่ 48.2)
่ 48.2)โดย
โดย
อธิบายวิธีการกิจกรรมดังนี้
- ครูใหนักเรียนจับคูกันเพื่อสนทนาตามที่ไดเรียนมา
- จากนั้นใหนักเรียนแตละคูพูดบทสนทนาใหเพื่อนๆฟงและ
เปลี่ยนกันประเมินผล

แผนการจัดการเรียนรูที่ 48
เรื่อง Booking the hotel
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
- บทสนทนาเกี่ยวกับการ
จองที่พัก
ดานทักษะ/กระบวนการ
การพูดสนทนา

ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย มีความใฝเรียนรู
และมีความมุงมั่นในการ
ทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

- ตรวจความถูกตอง
ของแบบฝกหัดในใบ
งาน

ใบงานที่ 48.1

- รอยละ 70 ผานเกณฑ

พูดสนทนา

- แบบประเมินการพูด

ไดระดับคุณภาพ
3 ขึ้นไป ถือวาผาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ
2 ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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ใบความรูที่ 48. 1 เรื่อง Booking the hotel
หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Tape script (Booking the hotel)
Operator:

Good morning. J.C. Hotel. What can I do for you?

Tourist:

Yes. I’d like to book a hotel room.

Operator:

May I have your full name, please?

Tourist:

John Sandals

Operator:

Could you tell me that the dates for your booking, please?

Tourist:

Monday, the ninth of April to Wednesday, the 11th, for 3 nights.

Operator:

What kind of room do you like, a single-bed or twin-bed room?

Tourist:

Twin-bed room, please. How much?

Operator:

It’s ฿ 1,500 (one thousand
hundred and
andfive
fivehundred
hundredbaths)
baht)per
pernight,
night,sir.sir.

Tourist:

O.K. Thank you.
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ใบงานที่ 48. 1 เรื่อง Booking the hotel
หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัสวิชา อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Instruction Circle the correct answer a or b.
Directions:
Circle the correct answer a or b.
1. The name of the hotel is
a) A.B.

b) J.C.

2. The tourist is
a) John Sandals

b) Joe Stanton

3. The booking dates is
a) the ninth to the tenth of April

b) the ninth to the eleventh of April

4. The room he wants to book is
a) a single-bed room
5. The cost of the room is
a) one thousand and five hundred baths
b) fifty thousand baths

b) a twin-bed room

556
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เอกสารอางอิง
https://www.eslfast.com/robot/topics/hotel/hotel01.htm
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1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

ขั้นกอนการฟง (Pre-listening)
4. ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนดูภาพ St Paul’s Cathedral แลว
ชวยกันคิดวาตองการอะไรเกี่ยวกับโบสถนี้บาง ใหเขียนคําถามลง
ลงในสมุ
โดยครู
่วยแนะเชนเช่น
ในสมุดโนดโน๊
ต ตโดยครู
ชวชยแนะ

ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
(Warmup)
up)
เขาใจความหมายของคําศัพท สํานวน โครงสราง ขัน้ นําเขาสูบทเรียน(Warm
ภาษาในการสนทนา เรื่อง St Paul’s Cathedral 1. นักเรียนดูภาพ St Paul’s Cathedral แลวตอบคําถามเพื่อ
กระตุ
นการคิ
ดโดยโดยใช
เพื่อกระตุ
้นการคิ
ดโดยใช้ประสบการณ
ระสบการณ์เดิม เช
เช่น
จุดประสงคการเรียนรู
Do you know this place?
ดานความรู
2. ถาเสียงตอบสวนใหญบอกวา No ครูอาจสุมเรียกนักเรียนบาง
1. บอกความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับเรื่อง St
คนใหลองเดาสถานที
่นี้เป่นี้เอะไรโดยให
ตัวเลืตอัวเลื
ก อเชกนเช่น
บางคนให้
ลองเดาสถานที
ป็นอะไรโดยให้
Paul’s
Cathedral
- Is it a house? (No)
St.
Paul’s
Cathedral
2. หาคําศัพทเกี่ยวกับ St Paul’s Cathedral ได
- Is it a palace? (No)
- Is it a church? (No)
ดานทักษะและกระบวนการ
- Is it a Cathedral? (No)
การฟงและบอกคําศัพทเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
3. ครูบอกจุดประสงควาวันนี้นักเรียนจะไดฝกทักษะการฟง-พูด
เกี่ยวกับสถานที่นี้
ดานคุณลักษณะ

หนวยการเรียนรูที่ 6 The Places we go!
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 49
เรื่อง St Paul’s Cathedral
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงานที่ 49.1-49.2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 6 The Places we go!
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นหลังฟง (Post-listening)
12. แจก Tape script บทสนทนาใหนักเรียนทุกคนอานออกเสียง
บทสนทนาตามครู 2-3 ครั้ง

ขั้นขณะฟง (While-listening)
6. นักเรียนฟงบทสนทนาโตตอบระหวาง Sandy กับ Guide ครั้งที่
1 แล
ครั
้งทีว่ เลื
1 อแล้กคํวาเลืตอบในใบงาน
อกคำ�ตอบในใบงาน
บ
7. นักเรียนเปรียบเทียบคําตอบกับเพื่อนที่ตรวจสอบวามีคําตอบใด
ตใดต่
างกัางกั
นบนาบ้ง าง
8. นักเรียนฟงบทสนทนาครั้งที่ 2 เพื่อคําตอบที่ตางกัน
9. นักเรียนเปรียบเทียบคําตอบเพื่อนอีกครั้ง
10. ครูสุมเรียกนักเรียนอาสาสมัครใหบอกคําตอบของตนกับเพื่อน
ในชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
11. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบที่ถูกตอง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 49
เรื่อง St Paul’s Cathedral
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
- Where is it?
- Who built it?
etc.
ฯลฯ
5. ใหนักเรียนศึกษาทําความเขาใจใบงานที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 6 The Places we go!
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

ขั้นสรุป
17. ใหIนักเรียนบอกว3านักเรียนไดIคำตอบจากที่ตIองการรูIจากบท
สนทนนาหรือไม3
บทสนทนาหรื
อไม่ถIาถ้ไม3
าไม่ไดIไคด้ำตอบแต3
คำ�ตอบแต่ยังยตIังอต้งการรู
องการรูIอยู้อ3 ยูนั่ กนัเรีกเรียนยน
สามารถหาความรูIไดIที่ใด ครูระดมสมองแหล3งเรียนรูIจากนักเรียน
18. มอบหมายงานใหIนักเรียนศึกษาคIนควIาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ St
St.
Paul’s
Cathedral
โดยครู
ช่วยบอกแหล่
Paul’s
Cathedral
โดยครู
ช3วยบอกแหล3
งขIองมูข้ลอมูล
19. นักเรียนนำผลงานคIนควIาติดบอรlดนิเทศต3อไป

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 49
เรื่อง St Paul’s Cathedral
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
13. นักเรียนจับคู3กับเพื่อนอ3านบทสนทนาตามบทของ Sandy กับ
Guide โตIตอบกัน 2 ครั้งโดยสลับบท
14. นักเรียนฝPกบทบาทสมมติตามที่ตกลงกับคู3ของตน
15. ครูช3วยแนะนำวิธีการออกเสียงใหIเหมือนการพูดโตIตอบโดย
พยายามจำบทของตนใหIไดIก3อนและพยายามพูดใหIเป\นธรรมชาติ
16. ใหIนักเรียนอาสาสมัครออกมาแสดงบทบาทสมมติหนIาชั้นเรียน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

ดานความรู
- สนทนาเรื่อง St Paul’s
Cathedral
- หาคําศัพท เรื่อง St Paul’s
Cathedral
- เลนเกมเปดแผนปายคําศัพท

- แบบประเมินการพูด
- ตรวจแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน
- ตรวจแบบฝกทักษะที่
1

- แบบประเมินการพูด
- แบบทดสอบกอน
เรียนหลังเรียน
- แบบฝกทักษะ

ดานทักษะ/กระบวนการ
- การตอบคําถาม สามารถหา ตรวจแบบฝกทักษะที่ 1 แบบฝกทักษะที่ 1
คําศัพทเกี่ยวกับเรื่อง St
Paul’s Cathedral
ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย มีความใฝเรียนรู และ สังเกตพฤติกรรม
มีความมุงมั่นในการทํางาน

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

เกณฑ
- รอยละ 70
ผานเกณฑ
- รอยละ 70
ผานเกณฑ

ถูกตองรอยละ
70 ขึ้นไป

ไดระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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Script บทสนทนา
เรื่อง St. Paul Cathedral หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ32101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Sandy : What’s that beautiful church called?
Guide: That’s St Paul’s Cathedral.
Sandy : When was it built?
Guide: Well, it was finished in 1710.
Sandy : Who was it designed by?
Guide: It was designed by Sir Christopher Wren.
Sandy : Who were the frescoes painted by?
Guide: They were painted by Sir James Thornhill.
Sandy : Is it still used as a church today?
Guide: Yes, it is every Sunday.
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ใบงานที่ 49.1 เรื่อง Paul Cathedral หนGวยการเรียนรูLที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
ใบงานที่ 49.1 เรื่อง Paul Cathedral หนGวยการเรียนรูLที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตGางประเทศ รหัส อ32101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1
รายวิชา ภาษาตGางประเทศ รหัส อ32101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1
Directions: ListenListen
to the
dialogue
thebox
boxofofTRUE
TRUE
or FALSEaccording
statement
to the
dialogueand
andput
putaa ü in
in the
statement
the dialogue.
Listen
to
the
dialogue
and
put
a
ü
in
the
box
of
TRUE
statement
according
the
dialogue.
according the dialogue.

Statement

Statement

1. St. Paul’s Cathedral was finished in 1700.
1. St. Paul’s Cathedral was finished in 1700.
2. Sir Christopher Wren designed the Cathedral.
2. Sir Christopher Wren designed the Cathedral.
3. Sir George Dunkin painted the frescoes.
3. Sir George Dunkin painted the frescoes.
4. The cathedral is still used every Sunday.
4. The cathedral is still used every Sunday.
5. St. Paul’s Cathedral is not a church.
5. St. Paul’s Cathedral is not a church.

TRUE

TRUE
FALSE

FALSE
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ใบงานที่ 49.1 เรื่อง Paul Cathedral หนGวยการเรียนรูLที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
เฉลยใบงานที่ 49.1 เรื่อง Paul Cathedral หนGวยการเรียนรูLที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตGางประเทศ รหัส อ32101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1
รายวิชา ภาษาตGางประเทศ รหัส อ32101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1

Directions: ListenListen
to the
dialogue
thebox
boxofofTRUE
TRUE
or FALSEaccording
statement
to the
dialogueand
andput
putaa ü in
in the
statement
the dialogue.
Listen
to
the
dialogue
and
put
a
ü
in
the
box
of
TRUE
statement
according
the
dialogue.
according the dialogue.
ใบงานที่ 49.1 เรื่อง Paul Cathedral หนGวยการเรีย

Statement

Statement

รายวิชา ภาษาตGางประเทศ
ภาค
TRUEรหัส อ32101
FALSE
TRUE
FALSE

1. St. Paul’s Cathedral was finished Listen
in 1700.
to the dialogue and put a ü in the box of TRUE s
1. St. Paul’s Cathedral was finished in 1700.
ใบงานที่ 49.1 เรื่อง Paul Cathedral หนGวยการเรีย
2. Sir Christopher Wren designed the Cathedral.รายวิชü
า ภาษาตGางประเทศ รหัส อ32101 ภาค
2. Sir Christopher Wren designed the Cathedral.
Statement

3. Sir George Dunkin painted the frescoes.
3. Sir George Dunkin painted the frescoes.
Listen
the dialogue
andwas
putfinished
a ü in the
box of TRUE s
1. St.toPaul’s
Cathedral
in 1700.
ใบงานที่ 49.1 เรื่อง Paul Cathedral หนGวยการเรีย
4. The cathedral is still used every Sunday. รายวิชü
า ภาษาตGางประเทศ รหัส อ32101 ภาค
4. The cathedral is still used every Sunday.
2. Sir Christopher Wren designed
the Cathedral.
Statement

5. St. Paul’s Cathedral is not a church.
5. St. Paul’s Cathedral is not a church.
Listen
the dialogue
putfinished
athe
ü infrescoes.
the
box of TRUE s
3. St.
Sir toGeorge
Dunkinand
painted
1.
Paul’s
Cathedral
was
in 1700.

Statement
4. Sir
TheChristopher
cathedral isWren
still used
everytheSunday.
2.
designed
Cathedral.
1.
Paul’s Cathedral
in 1700.
5. St.
iswasnotfinished
a church.
3.
Sir George
Dunkin painted
the
frescoes.
2.
designed
Cathedral.
4. Sir
TheChristopher
cathedral isWren
still used
everytheSunday.
3.
Dunkin painted
frescoes.
5. Sir
St. George
Paul’s Cathedral
is not the
a church.
4. The cathedral is still used every Sunday.
5. St. Paul’s Cathedral is not a church.

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน(Warm
(Warmup)
up)
1. ครูกลาวทักทายนักเรียน
2. ครูใหนักเรียนดูวิวีดีโอเกี่ยวกับ organic farm เพื่อนําเขาสู
สูบทเรี
่บทเรียยนน
3. ครูถามคําถามเพื่อทดสอบความเขาใจจากวีวิดีโอ เชน
- Do you know about the Organic farm?
และเขียนคําศัพทที่นักเรียนบอกบนกระดาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

ขั้นฝก (practice)
5. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมโดยครูเปดaudio
audio text ใหนักเรียนฟง
แลวใหนักเรียนเติมคําศัพทที่หายไปใหถูกตอง
6. นักเรียนอานบทสนทนาที่เติมคําสมบูรณแลวและตอบคําถามใน
ใบงานที่ 3 ่ 3
ในใบงานที

ขั้นนําเสนอ (Presentation)
(presentation)
audio text
ดานทักษะและกระบวนการ
4. ครูเปดaudio
text ใหนักเรียนฟง 2 รอบแลวใหนักเรียนออก
อานหาขอมูลเฉพาะ (Scanning) และจับใจความสําคัญ เสี
ยงตามและตรวจสอบว
ามีคําศัมีพคท�ำ ศัใดบ
ออกเสี
ยงตามและตรวจสอบว่
พท์าใงที
ดบ้่มาีบงทีนกระดาน
ม่ บี นกระดาน

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. อานบทสนทนาเรื่อง Have you ever been to
the farm?แล
แล้ววตอบคํ
ตอบคำา�ถามได
ถามได้
2. วาดรูปเขียนบรรยายรูปภาพสถานที่ที่ตนเองชอบได

ขอบเขตเนื้อหา
ความหมายและคําศัพทเรื่อง Have you ever
been to the farm?

หนวยการเรียนรูที่ 6 The Places we go!
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 50
เรื่อง Have you ever been to the farm?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
รายงานคําศัพทพืชและสัตวใน Farm

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. หองภาษาตางประเทศโรงเรียน
2. หองสมุดโรงเรียน
3. สื่อทางอินเตอรเน็ต
4. ใบงานที่ 50.1 และ 50.2 (บทอานเรื่อง
My trip to the farm)

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 6 The Places we go!
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

(Procuction)
ขั้นนําไปใช (Product)
8 ครูใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องในใบงานที่ 3 สํารวจขอมูลตาม
คําถามที่กําหนดให จากนั้นครูใหนักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับสถานที่
ที่ตนเองชอบ และเขียนบรรยายใตภาพโดยใชคําถามจากเนื้อเรื่อง
เปนแนวในการเขียน
9. ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานของตนเองหนาชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 50
เรื่อง Have you ever been to the farm?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
7. ครูใหนักเรียนเปลี่ยนกันตรวจคําตอบกับเพื่อนในหอง

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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575

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
- คําศัพทสํานวนโครงสราง
ทางภาษาเกี่ยวกับพืชและ
สัตวใน Farm
ดานทักษะ/กระบวนการ
- การอานหาขอมูล
(Scanning)

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจความถูกตองของ ใบงานที่ 1,2
แบบฝกหัดในใบงานที่
1,2

รอยละ 70 ผานเกณฑ

ตรวจคําตอบ

คําถามทายเรื่อง

ถูกทุกขอ

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย มีความใฝเรียนรู และ สังเกตพฤติกรรม
มีความมุงมั่นในการทํางาน

568
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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577
ใบงานที่ 50.1 เรื่อง Have you ever been to the farm?
หนNวยการเรียนรูSที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตNางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1
Directions : Read the text about my favorite place and
and find
find the
the information
information to
to answer
answer
the questions.
Hello friends,
I am going to share with you my exciting experience of my visit to the farm. Recently, my
sister and I and our family friends went to an organic farm. This place is called “Urban
gardening”. It is in Vengal, which is about 100 km from Chennai. Last vacation, we went on a
bus. It took a long time to reach there. I am always excited to see the farm and the different
kinds of plants. This organic farm is divided into sections. He told us that each plant has to
be planted in sections. The owner told us that each plant has to be planted in a section. He
taught us how to pluck ladyfingers. We also got to taste the ladyfinger raw. And then, we
went to the cornfield. My friend, my sister and I ran around and played together in the
cornfield. Finally, went to the watermelon patch and pulled out huge watermelon. We also
ate the watermelon. After seeing all these plants, we got on the bus and came back home. I
enjoyed my trip to the farm and if I get a chance to visit the farm again, I wouldn’t miss it
for the world.
ที่มา : https://www.thehindu.com/features/kids/my-trip-to-the-farm/article3762054.ece
1. Where is the place?
2. What is the name of the place?
3. How can we go there?
4. What can you do there?
5. What plant can you eat it now?
6. Is watermelon a fruit or
of a vegetable?
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ใบงานที่ 50.2 เรื่อง Have you ever been to the farm?
หนNวยการเรียนรูSที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตNางประเทศ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1
Directions
andand
animals
which
you know
and can
seen
the farm
Directions:: Make
Makeaalistlistofofplants
plants
animals
which
you know
andbecan
beinseen
in
the farm in your community. Write down as many as you can.
in your community. Where down as many as you can.

Plants

Animal

Eg. – eggplants

Eg. – pigs

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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อางอิง
https://www.thehindu.com/features/kids/my-trip-to-the-farm/article3762054.ece
http://www.youtube.com/watch?v=911gXcR-Ixs (Organic farm video)
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ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู.
เข'าใจความหมาย ตีความสื่อที่ไม8ใช8ความเรียง (Non- ขัน้ นำเข.า (Warm up)
า8 งๆ
งตๆา่ ง ๆ 1.ครูแจ'งจุดประสงคNการเรียนรู'ให'นักเรียนทราบ จากนั้นครูนำเข'าสู8
text)
เช8นเครืเช่่อนงหมายจราจรและสั
ญลักญษณN
(Non-text)
เครือ่ งหมายจราจรและสั
ลักต่ตษณ์
บทเรียนโดยให'นักเรียนเล8นเกมล8าขุมทรัพยN โดย
- ครูให'นักเรียนแบ8งกลุ8ม่ ๆ10คนแล'
วให'วนให้ักเรีนักยนแต8
ละกลุ
8ม ่ม
จุดประสงคbการเรียนรู.
ๆ 10 คนแล้
เรียนแต่
ละกลุ
ด.านความรู.
ต8อแถวกัน
1. ดูความหมายของปUายสัญลักษณN
- ครูแจกแผนที่ขุมทรัพยNให'นักเรียนที่อยู8หัวแถว
2. การใช'ปUายตามสถานที่ต8างๆ
- นักเรียนแต8ละกลุ8มเดินทางตามเส'นทางที่เขียนในแผนที่เพื่อ
ตามล8
าสมบัาสมบั
ติ ติ
เพื
่อตามล่
ด.านทักษะและกระบวนการ
- นักเรียนกลุ8มที่ได'สมบัติก8อนเปcนผู'ชนะและได'รับสมบัติไป
ทักษะการอ8านตีความ ข'อความที่ไม8ใช8ความเรียง
(Presentation)
ขั้นนำเสนอ(Presentation)
ด.านคุณลักษณะ
2. ครูให'นักเรียนดูปUายสัญลักษณN (Sign) บน
บนPower
Power point
pointหรืหรืออใช'ใช้
1. มีวินัย
ใช้บัตบรภาพจากนั
ัตรภาพจากนั้นครู
้นครูอธิอบธิายคำศั
บายคำ�พศัทNพปท์Uาปยสั
้ายสัญญลักลัษณN
กษณ์ให'ในห้ักนเรีักเรียนเข'
ยนเข้าใจ
าใจ
2. ใฝZเรียนรู'
3. ครูใช'กิจกรรม Follow the instruction เพื่อให'นักเรียนเข'าใจ
3. มีความมุ8งมั่นในการทำงาน
การใช'ประโยคคำสั่งตามสถานการณNที่กำหนด โดยเขียนประโยค
คำสั่งลงในกระดาษแล'วพับหรือม'วนใส8กล8อง ตัวอย8างเช8น
- Write your name on the board.

หน5วยการเรียนรู.ที่ 6 The Places We Go!
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 51
เรื่อง Signs
ชาภาษาอั
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพืงกฤษ
้นฐาน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหล5งเรียนรู.
1.ใบความรู'ที่ 51.1
2. ใบงานที่ 51.1และ 51.2
3. รูปปUายสัญลักษณN

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป^ที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 6 The Places We Go!
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

ขั้นฝnก(Practice)

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 51
เรื่อง Signs
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
- Jump up 3 times.
- Bark like a dog.
- Walk like a duck.
- Walk straight ahead and turn left, etc.
ห้นกักเรีเรียยนให'
นออกมาสาธิ
�สั่ง่งโดยหา
4. เรีครูยใกนั
ออกมาสาธิตตการปฏิ
การปฏิบบัตัติติตามคำ
ามคำสั
โดยหา
อาสาสมัคร 22 คนแรก
คน นักเรีให'ยนนคนที
่ 1 ล้ว่ งม้
�สั่งออกมา
ักเรียนคนที
1 ล'วนกระดาษคำ
วงม'วนกระดาษคำสั
่ง
แล้วเปิดอ่าวนคำ
นักเรี่งยให'
นคนที
ปฏิบัต่ 2ิตาม
กเรียานคนที่
ออกมาแล'
เปÅด�อ8สัา่งนคำสั
นักเรี่ ย2นคนที
ปฏิบถ้ัตานัิตามถ'
ัตปฏิ
ิตามไม่
ได้หบรืัตไอด้ิตไม่
อไปอคไปร
บัต่ 2ิตามไม่
หามไม8
รืถอูกไม่ต้ได'อถหงูกรืต้ให้
งเรีให้
เต'รียอกอาสาสมั
ครคนต่
นั2คนที
กปฏิ
เรี่ ยบ2นคนที
ปฏิ
ออไม8
ถยูกกอาสาสมั
ง ให'เรีคยรคนต่
กอาสาสมั
มาช่วอยแสดงต่
อ ทำ�เช่นอนีทำเช8
้ประมาณ
2-3 คู่ 2-3 คู8
คนต8
ไปมาช8วยแสดงต8
นนี้ประมาณ
5. นักเรียนจับคู่เขียนประโยคคำ�สั่งของตนเอง 1 คำ�สั่ง
5. ให'นักเรียนจับคู8เขียนประโยคคำสั่งของตนเอง 1 คำสั่งแล'วผลัด
แล้วผลัดกันออกคำ�สั่งให้เพื่อนปฏิบัติตาม
กันออกคำสั่งให'เพื่อนปฏิบัติตาม
6. เลือกนักเรียนคู่ที่มีคำ�สั่งที่ปฏิบัติตามได้ออกมาแสดง
6.
ให้เเลืพือ่อกนั
นดูกหเรีน้ยานคู
ชั้น8ทเรีี่มยีคนำสั่งที่ปฏิบัติตามได'ออกมาแสดงให'เพื่อนดู
หน'
7. นัาชัก้นเรีเรียยนช่น วยกันสรุป Form และ Function ของประโยค
7.
ักเรียนช8วยกันSentence
สรุป Formโดยครู
และ Function
ของประโยค
คำ�ให'
สั่งนImperative
ช่วยแนะและเติ
มเต็ม
คำสั
Sentence
ให้ถ่งูกต้Imperative
องตาม Form
(Verb +โดยครู
objectช8ว+ยแนะและเติ
adverb) มเต็มให'
ถูกต'องตาม Form (verb + object + adverb)
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป^ที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 6 The Places We Go!
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช(Production)
(Production)
10. ครูใหนักเรียนวาดรูปปายสัญลักษณที่นักเรียนสนใจ จากนั้น
ใหเขียนสถานที่ที่พบและอธิบายลักษณะของปายนันั้นๆๆ
11. ครูตรวจประเมินงานนักเรียน

(Practice)
ขั้นฝก(Practice)
8. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมBingoเพื
่อตรวจสอบความเข
าใจาใจ
Bingo เพื
่อตรวจสอบความเข้
ง ๆโดย
โดย
เกี่ยวกับปายสัญลักษณต่ตางๆ
- ครูแจกแผนเกมใหนักเรียนโดยที่แผนเกมนั้นจะเปนรูป
สัญลักษณหรือปายตต่างๆจากนั
้นครู
ง ๆ จากนั
้นพูพดูดชืชื่อ่ ป้ปาย สัญลักษณ
ษณ์ขึ้นมาที
มา
ทีละชื
ละชื่ออ่ นันักกเรีเรียยนที
นที่มม่ ีปปี าา้ ยที
ยที่คค่ รูพูดก็กากบาทลงบนป
ากบาทลงบนป้านนั
ยนัน้ ๆๆ ใครที่ทํา�ำ
ครบกอนเปนผูชนะ
9. ครูใหนักเรียนเปลี่ยนกันตรวจและเฉลยพรอมกันในหองเรียน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 51
เรื่อง Signs
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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583

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

ดานความรู
1. อานปายสัญลักษณแลวบอก ตรวจความถูกตองจาก เกมบิงโก
ความหมายได
เกมบิงโก

เกณฑ
- รอยละ 70 ผาน
เกณฑ

ดานทักษะ / กระบวนการ
เขียนบรรยายปายสัญลักษณได - การเขียน

- แบบประเมินการเขียน

ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
- มีวินัย มีความใฝเรียนรู และมี สังเกตพฤติกรรม
ความมุงมั่นในการทํางาน

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน

576
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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585
ใบความรูที่ 51.1 เรื่อง Signs! หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ32101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Signs
A sign is an object, quality, event, or entity whose presence or occurrence indicates
the probable presence or occurrence of something else.

578

586
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587

ใบความรูที่ 51.1 เรื่อง Signs! หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตางประเทศ รหัส อ32101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Bing GO!!

Free

580

588
ใบงานที่ 51.2 เรื่อง Signs! หนGวยการเรียนรูLที่ 6 เรื่อง The Places We Go!
รายวิชา ภาษาตGางประเทศ รหัส อ32101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปdที่ 1
Directions: Draw a sign picture then describe it.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมการเรียนรู.
ขั้นนำเข.า (Warm
(Lead-in)up)
าพเยาวชนกำลั
ไม+ (โกงกาง)
(โกงกาง) ทีทีป่ ่ปา่ cาชายเลน
ชาย
1. ให+
ให้นกั เรียนดูภาพเยาวชนกำ
�ลังช่ชLวยกันปลูกกต้ต+นนไม้
แห่งหนึงง่ หนึ่ง
เลนแหL
2. ครูใช+คำถามเพื่อกระตุ+นความคิดและการใช+ประสบการณ7เดิมของ
นักเรียน
thinkthisthisplace
placeis?is?(a mangrove forest)
- Whatdodoyouyouthink
- What
จุดประสงคgการเรียนรู.
mangrove
-(aWhere
is it? forest)
(near the sea)
- What
are isthese
ด.านความรู.
- Where
it? people doing? (planting the mangrove tree)
do the
theysea)
do this? (to protect the mangrove forest)
คำศัพท7 สำนวน โครงสร+างทางภาษา เกี่ยวกับ - Why
(near
- Why
do are
we these
have topeople
protect
the mangrove forest?
ปcาชายเลน เชLน mangrove tree, mangrove
- What
doing?
  (to(planting
protect the
and food from the sea)
the environment
mangrove tree)
forest, to protect the environment ฯลฯ
- Why do they do this?
ด.านทักษะและกระบวนการ
(to protect the mangrove forest)
1. การอLานเพื่อจับใจความสำคัญและศักยภาพ - Why do we have to protect the mangrove forest?
(to protect the environment and food from the sea)
2. การพูดแสดงความคิดเห็นของตนเอง

ขอบเขตเนื้อหา
ความรู+ ความเข+าใจ ความหมาย คำศัพท7
โครงสร+าง เกี่ยวกับสถานที่และกิจกรรมด+าน
สาธารณะประโยชน7และการมีจิตอาสา เชLน
protecting the mangrove forest,
environment problems, volunteer ฯลฯ

หน5วยการเรียนรู.ที่ 6 The Places We Go!
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 52
เรื่อง At the Mangrove Forest
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ศึกษาค+นคว+าหาความรู+เพิ่มเติมจาก
แหลLงเรียนรู+ตLางๆ ที่ชLวยกันทำเสนอเปwน
ข+อมูลสารสนเทศ

สื่อ/แหล5งเรียนรู.
1. ภาพปcาชายเลนและกิจกรรมปลูกปcา
2. ใบงานที่ 52.1
51.1 และ ใบงานที่ 52.2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 1
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หน5วยการเรียนรู.ที่ 6 The Places We Go!
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ
ด.านคุณลักษณะ
1. มีความรLวมมือในการทำงาน
2. ใฝcเรียนรู+
3. มีความสามารถในการสื่อสาร กล+าแสดงออก

ขั้นอ5าน (While-reading)
6. แจกบทอLาน (Reading Text) และแบบฝÇก (Reading task)
ในใบงานที่ 52.1 และใบงานที
ักเรียนแตLละคนอLานและทำ
ให้นักเรีนแต่่ ล52.2
ะคนอ่ให+านนและ
ทำแบบฝÇ
�แบบฝึ
กก
7. นักเรียนเปรียบเทียบคำตอบของตนกับเพื่อนกLอนครูเฉลยคำตอบ
8. ให+นักเรียนอาสาสมัครอLานคำตอบของตนให+เพื่อนในชั้นฟÜงเพื่อตรวจ
คำตอบวLาเหมือนหรือตLางกัน

ขั้นก5อนการอ5าน (Pre-reading)
3. ให+นักเรียนทำงานคูLกับเพื่อนดูภาพคนปลูกปcาอยLางละเอียด
อีกครั้ง แล+วคิดวLาคนต+องการรู+อะไรเกี่ยวกับภาพนี้บ+าง แล+วเขียนสิ่งที่
ต+องการรู+ลงในสมุดโน+ต เชLน Who are they? Where is
the place? etc.
4. ให+นักเรียนดูภาพแล+วตอบคำถาม
T:ครูWhat
: Whatare
arethey
theywearing?
wearing?
Ss:
areare
wearing
นักเรีThey
ยน: They
wearing shorts, T-shirt, a cap and
rubber boots or shoes etc.
5. ครูเขียนคำศัพท7และชLวยเพิ่มคำศัพท7ที่นักเรียนไมLทราบลงบนกระดาน

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 52
เรื่อง At the Mangrove Forest
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปcที่ 1
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ขั้นขัหลั้นหลั
นา(Post-reading)
งขัการอ
้นงหลั
การอ
าางนการอ
น(Post-reading)
(Post-reading)
าน (Post-reading)
10.10.
ใหนให
นแต
ะคู
ยออลนกลั
มาดู
าว่งสิาทีสิ่ง่นทีวงทีาัก่นสิ่นเรีัก่งักเรี
จจากการดู
10.
ักนเรีักให
ยเรีนแต
นยักนแต
เรีลลยะคู
นแต
ลยะคู
ยนกลั
ะคู
อนกลั
ยบอบมาดู
นกลั
บมาดู
วบาวสิมาดู
ยทีเรีนอยากรู
่นยยักนอยากรู
นอยากรู
เรียนอยากรู
จากการดู
จากการดู
ภาพ
ในขัภาพในขั
้ น้นก่กอ้นอนการอ่
นว่
าในบทอ
ในบทอ่
ภาพในขั
านว
นว
าในบทอ
าานมี
ตอบที
รือหไมรือไม
ภาพในขั
นการอ
กนการอ
อ้นนการอ
กอานการอ
าานว
านว
ในบทอ
าในบทอ
านมี
านนมี
คําคาตอบที
คํานมี
ําตอบที
คํา่นตอบที
ัก่น่นเรีักักยเรีเรีนอยากรู
่นยยักนอยากรู
นอยากรู
เรียนอยากรู
หรืหอไม
ถาไม
นคิ
งหาคํ
างหาคํ
ตอบหรื
ออไมไม
ีใให
ด ธให
ถามไมีนถมักาีนเรีไมักยมเรีนคิ
ีนยักนคิ
ดดเรีววยาดานคิ
จะยั
วจะยั
าจะยั
ดงวงตาตอจะยั
งอตงหาคํ
องงหาคํ
ตอาตอบหรื
าตอบหรื
าตอบหรื
อไม
และด
อและด
และด
ไมวและด
ยวิววยวิ
ธยวิีใดธวธยวิ
ีใด ให
ชวยกั
เสนอแหล
คว
ตออตงชงช
ม่มและรวบรวมเป
ชวชนยกัว่ชเสนอแหล
นวยกั
เสนอแหล
เสนอแหล
งงคคนงนคคว
นงางคว
นาคว้
โดยครู
ควาตโดยครู
อวงชยเพิ
ตวอยเพิ
วงช
ยเพิ
่มเติ
ว่มยเพิ
่มเติ
มเติและรวบรวมเป
เติ
และรวบรวมเป
มและรวบรวมเป
นน น
ให้
ยกั
นนเสนอแหล่
ค้าคโดยครู
นโดยครู
ขอมูขลอสารสนเทศบนกระดานหลั
สารสนเทศบนกระดานหลั
มูขลอสารสนเทศบนกระดานหลั
มูลสารสนเทศบนกระดานหลั
งหงหองหอง งองหอง
11.11.
ใหนให
นแบ
ม4-5
วรคน
มกั
ปนปรายแสดงความคิ
วานถวาาถา
11.
ักนเรีักให
ยเรีนแบ
นยักนแบ
เรีงงกลุ
ยกลุ
นแบ
งมกลุ
มง4-5
กลุ4-5
คน
มคน4-5
คน
รวรมกั
วมกั
นรนอภิ
วนอภิ
มกั
อภิ
ปรายแสดงความคิ
อภิ
รายแสดงความคิ
ปรายแสดงความคิ
ดเห็ดนเห็วดนาถเห็
โรงเรี
ณจัจัณดดณกิจักิจจัดจณดกรรมปลู
าปป่ชายเลน
วเป
สถานที
นของคุ
โรงเรี
ยนของคุ
ยณนของคุ
กิกรรมปลู
กิจกรรมปลู
กกปปกากชายเลน
าากชายเลน
ปาชายเลน
นักนันัเรีกกเรี
ยเรีนคิ
นัยยกนคิ
นคิ
ดเรีวยดาดนคิ
วาานเป
ดเปสถานที
วนาเป
นสถานที
่ที่ ่ที่ ่ที่
ถ้โรงเรี
ายโรงเรี
ยนของคุ
กิจัจจดกรรมปลู
กรรมปลู
ชายเลน
ตองการเข
มด
วายหรื
เพราะเหตุ
าาตอบ
ตองการเข
ตอางการเข
รวามด
รววมด
รยหรื
วมด
ยหรื
ออไม
วไม
ยหรื
อไม
เพราะเหตุ
อเพราะเหตุ
ไม เพราะเหตุ
ใดใดใโดยใช
ดโดยใช
โดยใช
ใดคโดยใช
ําคถามคํ
คําําถามคํ
ถามคํ
คําถามคํ
ตอบ
ตอบ
เช
าตอบ
นเชนเชน
- Will
goyou
join
the
group
the
mangrove
forest?
- Will
you
- Will
you
go
go
tototo
join
go
join
tothe
join
the
group
the
group
group
atatat
the
the
atmangrove
the
mangrove
mangrove
forest?
forest?
- Why
why
not?
- Why
-orWhy
or
why
why
ornot?
why
not?not?
12.12.
ครูชครู
ยกระตุ
นละแนะแนวการพู
ละแนะแนวการพู
แสดงความคิ
ง้นาๆยๆ
เชนเชน
12.
วยกระตุ
ชวครูยกระตุ
ชวนยกระตุ
นละแนะแนวการพู
นละแนะแนวการพู
ดดแสดงความคิ
ดแสดงความคิ
ดแสดงความคิ
ดเห็ดดเห็
นเห็สันดน้ สัเห็
สัๆ้น้นนงๆๆาสัยๆ
เชงานยๆ
- Yes/No.
Yes/No.
- Yes/No.
- Yes/No.
- Because
……………………………….
Because
- Because
- Because
II ……………………………….
I ……………………………….
I ……………………………….

แผนการจั
การเรี
ยนรูยนรูทนรูที่ ย52
52
แผนการจั
ดการเรี
ที่ นรู
ี่ 52ที่ 52
แผนการจั
แผนการจั
ดดการเรี
ดยการเรี
หนหน
วยการเรี
ทยี่ ทนรู
6ี่ 6ทยี่นรู
The
We
Go!
At
the
Mangrove
Forest
หน
วยการเรี
6The
Places
Go! Go!
งเรืAt
Mangrove
Forest
วยการเรี
หนยวนรู
ยยการเรี
นรู
ที่ The
6Places
Places
The
Places
WeWe
Go!We
เรืเรื่อ่อเรืงง่อAt
่อthe
ง the
AtMangrove
the
Mangrove
Forest
Forest
ชาภาษาอั
ง้นฐาน
กฤษ
กลุกลุ
มสาระการเรี
ยนรู
รายวิ
าภาษาอั
กฤษพื
มสาระการเรี
ภยาษาต
างประเทศ
รายวิ
ชรายวิ
าภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
ฐาน
มกลุสาระการเรี
กลุมสาระการเรี
ยนรูภยาษาต
ภนรูาษาต
นรูางประเทศ
าภงประเทศ
าษาต
างประเทศ
รายวิ
ชชรายวิ
าภาษาอั
ชาภาษาอั
งงกฤษพื
ง้นกฤษพื
้นฐาน
9. ครู
นช
ยกั
นเฉลยคํ
เฉลยคํ
าตอบที
ตอบที
ู่กถต่ถูกูกอตตงอ่ถองูกงตอง
9. ครู
นั9.กนัเรีครูกยเรีนช
นัยกนช
ววเรียกั
ยวนช
นยกั
วนยกั
เฉลยคํ
นาเฉลยคํ
าตอบที
า่ถตอบที

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
1 ชั1่ว1ชัโมง
1่วชัโมง
ชั่ว่วโมง
โมง
มัธ้นยมศึ
ธมัยมศึ
กกทษาป
กษาป
ชั้นชัมัชั้นธ้นมัชัยมศึ
ธกยมศึ
ษาป
ษาป
ี่ 1ที่ ท1ที่ ี่ 11

591591591
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
คําศัพท โครงสรางเกี่ยวกับ
การปลูกปาชายเลน
ดานทักษะ/กระบวนการ
การอานแลวเลือกคําตอบ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตอบคําถาม

ชุดคําถาม

- รอยละ 70 ผานเกณฑ

ตรวจความถูกตอง การ
เขาใจและการตามเรื่อง
ที่ตอบ

- ใบงานที่ 52.1
(Reading Text)
- ใบงานที่ 52.2
(Reading Task)

- รอยละ 70 ผานเกณฑ

- แบบสังเกต
- าถาม
=คํ

ไดระดับคุณภาพ 2
ขึ้นไปถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีความมนใจในการไรภาษา สังเกตพฤติกรรม
2. มีความสามารถในการ
สื่อสาร แสดงความคิดเห็น
3. มีความรวมมือในการทํา
กิจกรรม
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............

586

594

ภาพสําหรับการนําเสนอบทเรียน

ที่มา http://www.pajerosportmania.com/forum/index.php?topic=1240.40
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588
ใบงานที
่ 52.1 เรื่ 51.2
อ่ ง At เรืthe
วยการเรี
่ี 6 เรือ่ Places
ง The Places
ใบงานที
่อง Mangrove
Signs! หนGForest
วยการเรีหน่ยนรู
Lที่ 6 เรืย่อนรูงท้ The
We Go!We Go! 595
รายวิชา ภาษาตGางประเทศ รหัส อ32101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปdที่ 1
595
ใบงานที่ 52.1 Reading Text
Reading
ใบงานที
่ 52.1 Reading
Directions: Draw a sign picture then
describe
it.Text Text
Read the school announcement about the summer camp activities and choose which
an true or False
in worksheet
Directions
: Read
the school1 announcement
about
summer
Read the school
announcement
about the summer
campthe
activities
andcamp
chooseactivities.
which
an true or False in worksheet 1

Apply Now !
Apply Now !
Do you want to make our Earth be a better place to live on?
If Yes! Let join us to plant the mangrove tree at Sirinat Rajinee Park.
Do you want to make our Earth be a better place to live on?
We have lots of young mangrove tree for you to plant.
If Yes! Let join us to plant the mangrove tree at Sirinat Rajinee Park.
What you have to prepare are just a pair of short and rubber boots.
We have lots of young mangrove tree for you to plant.
We have a yellow T-shirt and blue cap with logo of “Service Mind” for every volunteer.
What you have to prepare are just a pair of short and rubber boots.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Send your name and phone number to the “Mangrove Planting Group”
We have a yellow T-shirt and blue cap with logo of “Service Mind” for every volunteer.596
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Send your name and phone number to the “Mangrove Planting Group”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบงานที่ 52.2 Reading
Task save the earth
save the earth.@hotmail.com
or Fb. Fanpage
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
save the earth.@hotmail.com or Fb. Fanpage save the earth
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Directions : Put a tick ( ü ) under True box for the true statements and a cross ( × )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
for the false statements
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Statements
True
False
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. There are some environmental problems on our earth.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. You have to bring own mangrove tree to plant.

3. Sirinat Rajinee park is the name of the mangrove forest.
4. The volunteer will yet all clothes and a pair of rubber
boots.
5. You can apply to join the group by email or webpage.

588

588
เฉลยใบงานที
่ 52.1่ 51.2
เรือ่ ง Atเรื่อthe
Mangrove
Forest ยหน่
ท้ ่ี 6 เรืPlaces
อ่ ง TheWe
Places
ใบงานที
ง Signs!
หนGวยการเรี
นรูวLทยการเรี
ี่ 6 เรื่อยงนรูThe
Go! We Go!
รายวิชา ภาษาตGางประเทศ รหัส อ32101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปdที่ 1
ใบงานที่ 52.2 Reading Task

597 589

Directions: Draw a sign picture then describe it.
Directions : Put a tick ( ü ) under True box for the true statements and a cross ( × )
for the false statements
Statements

True

False

1. There are some environmental problems on our earth.

×
2. You have to bring own mangrove tree to plant.

×
3. Sirinat Rajinee park is the name of the mangrove forest.
ü

4. The volunteer will yet all clothes and a pair of rubber
boots.
×
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
You can apply to join the group by email or webpage.
ü
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หน#วยการเรียนรู,ที่ 7
ชื่อหน#วยการเรียนรู, Go Shopping
รหัสวิชา อ21101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุ#มสาระการเรียนรู, ภาษาต#างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปPการศึกษา 2562
เวลา 7 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู,/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู,
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข'าใจและตีความเรื่องที่ฟ:งและอ;านจากสื่อประเภทต;าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย;างมีเหตุผล
ตัวชี้วัดที่
ม 1/1 ปฏิบัติตามคำขอร'อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายต;าง ๆ ที่ฟ:งและอ;าน
ม 1/2 อ;านออกเสียงข'อความ ข;าว ประกาศ และบทร'อยกรองสั้น ๆ ถูกต'องตามหลักการอ;าน
ม 1/3 ระบุ
ระบุ เขียนประโยคและข'อความให'สัมพันธYกับสื่อที่ไม;ใช;ความเรียงรูปแบบต;างที่อ;าน
มาตรฐาน ต 1.2 มี ทั ก ษะการสื่ อ สารทางภาษาในการแลกเปลี่ ย นข, อ มู ล ข# า วสาร แสดง
ความรู,สึกและความคิดเห็นอย#างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ ม 1/3 พูดและเขียนแสดงความต'องการ เสนอและให'ความช;วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให'ความช;วยเหลือ ในสถานการณYต;าง ๆ อย;างเหมาะสม และความคิดเห็นอย;างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข,อมูลข#าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต#างๆ
โดยการพูดและเขียน
ตั ว ชี้ วั ด ม 1/3 พู ด และเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม เรื่ อ งต; า งๆ ใกล' ตั ว และ
ประสบการณYพร'อมทั้งให'เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข, าใจความสั ม พั น ธeระหว#างภาษากั บ วัฒ นธรรมของเจ,าของภาษา และ
นำไปใช,ได,อย#างเหมาะสมกักับบกาลเทศะ
กาลเทศะ
ตัวชี้วัดที่
กิร ิ ยยาท่าท;าาทาง
ม 1/1 ใช'ภาษา น้ำเสียง และกรนิ
ทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ'าของภาษา
ม 1/2 อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป_นอยู;และประเพณีของเจ'าของภาษา
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มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด ม 1/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และความแตกตาง ระหวางชีวิตความเปนอยู
และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และ
		
เป็นพื้นฐานในการพั
แสวงหาความรู
เปนพื้นฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความรู
 และเปฒดนาโลกทั
ศนของตน ้ และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง
ตัวชี้วัด ม 1/1 คนควารวบรวม และสรุปขอมูล / ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ กับกลุมสาระการเรียนรู
อื่นจากแหลงเรียนรูและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด ม 1/1 ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดในหองเรียน
สถานศึกษาและชุมชน
2. สาระสําคัญ
การฝกพูด สนทนา ในสถานการณการสอบถามราคา การตอรองราคา ฝกอานปายโฆษณาสินคาโดย
ใชกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดอยางมีวิจารญาณในการตัดสินใจเลือกสินคา เขียนสื่อความ โดยใช
ศัพทสํานวนที่เหมาะสมกับกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
3. สาระการเรียนรู
3.1. ดานความรู
1. Vocabulary - cashier / fitting room / barcode / cash
cash/cheque
card //
/ cheque // credit card
note / coin / trolley / basket / shelf / customer / bag/wallet / change / receipt /
sale / discount / escalator / lift / a bunch of / a carton of / an ear of / a head of / a kilo
of / a packet of / a piece of / a roll of / a tube of / a can of / a bar of / a bottle of / a
gallon of / a pound of / a mug of / a glass of
2. Functions - Buying things
- Asking for information
3. Grammar - to be going to
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3.2. ดานทักษะกระบวนการ
การฟง การพูด การอาน การเขียน
3.3 ดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
เห็นคุณคาในการสื่อความโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
4.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใชทักษะชีวิต
5.คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
6.การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน/ภาระงาน
เขียนแผนปายโฆษณาสินคา
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เกณฑการใหคะแนนคุณภาพชิ้นงาน / ภาระงาน
ระดับคะแนน
ประเด็นการประเมิน

เกณฑการใหคะแนน
4

ชิ้นงานมี
รายละเอียด
ครอบคลุม
ความสมบูรณของชิ้นงาน
วงคําศัพท
ที่เรียน
สมบูรณ
เปนชิ้นงาน
ที่แปลกใหม
คิดขึ้นเอง
ความคิดสรางสรรค
ไมเหมือน
ตัวอยาง

3
ชิ้นงานมี
รายละเอียด
ครอบคลุม
วงคําศัพท
ที่เรียนเปน
สวนใหญ
เปนชิ้นงาน
ที่แปลกใหม
แตมี
บางสวน
คลายกับ
ตัวอยาง
รวม

2

1

ชิ้นงานมี
รายละเอียด
ครอบคลุม
วงคําศัพท
ที่เรียน
พอสมควร
เปนชิ้นงาน
ที่ปรับปรุง
ดัดแปลง
เล็กนอย
จาก
ตัวอยาง

ชิ้นงานมี
รายละเอียด
ครอบคลุม
วงคําศัพทที่
เรียนนอย

เกณฑการประเมิน
16 - 20 คะแนน
13 - 15 คะแนน
10 - 12 คะแนน
นอยกวา 10 คะแนน

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เปนชิ้นงาน
ที่เหมือนกับ
ตัวอยาง

น้ําหนัก/ คะแนน
ความสําคัญ รวม

3

12

2

8

5

20
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ขั้นนําเสนอ (Presentation)
5. นักเรียนดูภาพหนังสือที่ครูแสดง จากนั้นครูพูดวา “I want to
buy a book.” 2 ครั้ง แลวถามนักเรียนวา “Where can I buy
it?” นักเรียนตอบคําถามพรอมกันวา “You can buy it at the
bookstore.”

ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะกระบวนการการพูด – เขียนสะกดคํา

ดานคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการสื่อสาร
2. สามารถสื่อสารอยางประสิ
มีประสิทธิทภธิาพ
ภาพ

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
คําศัพทเกี่ยวกับสินคาและสถานที่ตาง ๆ
โครงสรางประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวย WhQuestion “What do you want to buy?”
“Where can you buy it?”

กิจกรรมการเรียนรู
นําเขาสู่กบารเรี
ทเรียยน(Warm
ขั้นนำ�เข้
น (Warmup)
up)
1. ครูทักทายนักเรียน Good morning./Good afternoon.
2. นักเรียนแขงขันเขียนคําศัพทโดยครูวาดรูปวงกลม 3 วงใหญบน
วงกลมวงที่หนึง่ เขีเขียยนชื
กระดานวงกลมวงที
นชือ่ ่อวงกลมว่
วงกลมวา าBook
Bookshop
shop สวน
ส่วงกลมที
วนวงกลมที
ส่ องเขี
า Bakery
วงกลมทีส่ ามเขี
ยนว่
า Clothes
่สองเขี
ยนวยานว่Bakery
สวนวงกลมที
่สามเขี
ยนว
า Clothes
shop จากนั้นใหนักเรียนจับคูกับเพื่อน และคัดลอกวงกลมทั้งสาม
วงลงบนกระดาษ หลังจากนั้นครูกําหนดเวลา 3 นาทีใหนักเรียนแต
ละคูเขียนคําศัพทไวในวงกลมแตละวงใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได
3. นักเรียนคูที่เขียนคําศัพทไดมากที่สุด ออกมานําเสนอผลงาน
และอานคําศัพทใหเพื่อนฟงและครูตรวจสอบความถูกตองของการ
สะกดคําและการอานคําศัพท

ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพท สํานวน โครงสรางทางภาษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและสถานที่ตาง ๆ เชน
I want to buy a/an/some __________.
I can buy at the ___________.

หนวยการเรียนรูที่ 7 Go shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 53
เรื่อง Category of products
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ตารางแสดงกลุมของคําศัพท

สื่อ/แหลงเรียนรู
- ภาพหางสรรพสินคา/รานคา
- บัตรคําศัพท
- ใบงานที่ 1

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Go shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นฝก (Practice)
9. นักเรียนชายอาสาสมัครออกมาหยิบบัตรภาพหนึ่งใบ นักเรียนชาย
ทั้งหมดพูดพรอมกันวา “I want to buy a _________.”
“Where can I buy it?” จากนั้นนักเรียนหญิงเปนคนตอบคําถามวา
“You can buy it at the _________.”

แผนการจัดการเรียนรูที่ 53
เรื่อง Category of products
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
6. นักเรียนดูภาพทุเรียนที่ครูแสดง จากนั้นครูพูดวา “I want to
buy a durian.” 2 ครั้ง แลวถามนักเรียนวา “Where can I buy
it?” นักเรียนตอบคําถามพรอมกันวา “You can buy it at the
market.”
7. นักเรียนดูภาพแสตมปที่ครูแสดง จากนั้นครูพูดวา “I want to
buy a stamp.” 2 ครั้ง แลวถามนักเรียนวา “Where can I buy
it?” นักเรียนตอบคําถามพรอมกันวา “You can buy it at the
post office.”
8. นักเรียนดูภาพดอกไมที่ครูแสดง จากนั้นครูพูดวา “I want to
buy a flower.” 2 ครั้ง แลวถามนักเรียนวา “Where can I buy
it?” นักเรียนตอบคําถามพรอมกันวา “You can buy it at the
flower shop.”
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Go shopping
กลุมวสาระการเรี
างประเทศ
หน
ยการเรียนรูยทนรู
ี่ 7ภาษาต
Go shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 53
เรื่อแผนการจั
ง Category
of ยproducts
ดการเรี
นรูที่ 53
ชาภาษาอังofกฤษพื
้นฐาน
เรืรายวิ
่อง Category
products
รายวิ
ชคาภาษาอั
งกฤษ
10. นักเรียนหญิ
งอาสาสมั
รออกมาหยิ
บัตรภาพหนึ่งใบ นักเรียน
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นบฐาน
หญิ
ดพรงอาสาสมั
อมกันวาครออกมาหยิ
“I want toบbuy
a _________.”
10. งทันั้งกหมดพู
เรียนหญิ
บัตรภาพหนึ
่งใบ นักเรียน
10.
นั
ก
เรี
ย
นหญิ
ง
อาสาสมั
ค
รออกมาหยิ
บ
บั
ต
รภาพหนึ
่งใบ านัถามว
กเรียาน
“Where
can ดI พร
buyอมกั
it?”นวจากนั
้นนักเรีtoยนชายเป
นคนตอบคํ
หญิงทั้งหมดพู
า “I want
buy a _________.”
หญิงทัcan
้งหมดพู
พร้
า “I want to buy a _________.”
“You
buyIดbuy
it atอมกั
theนว่จากนั
_________.”
“Where
can
it?”
้นนักเรียนชายเปนคนตอบคําถามวา
“Where
can
I
buy
it?”
จากนั
น้ นักเรียนชายเป็นคนตอบคำ�ถามว่า
11.
นักcan
เรียนจัbuy
บคูกitันatฝกthe
บทสนทนาโดยครู
“You
_________.”ขึ้นตัวอยางบนสนทนาไวบน
“You canอbuy
it at the _________.”
กระดานหรื
จอภาพ
11. นักเรียนจั
บคูกันฝกบทสนทนาโดยครูขึ้นตัวอยางบนสนทนาไวบน
11. นักเรียนจับคูก่ นั ฝึกบทสนทนาโดยครูขน้ึ ตัวอย่างบนสนทนาไว้บน
กระดานหรื
จอภาพ
ขักระดานหรื
้นนําไปใชออ(Production)
จอภาพ
12.
นั
ก
เรี
ย
นเล
น Whispering Game เพื่อฝกทักษะการฟงและ
ขัขั้น้นนํนำ�ไปใช้
าไปใช (Production)
(Production)
คิ12.
ดวินัเนัคราะห
กกเรีเรียยนเล
12.
นเล่นน Whispering
Whispering Game
Game เพื
เพื่อ่อฝฝึกกทัทักกษะการฟ
ษะการฟังงและ
และ
ง
นั
ก
เรี
ย
นเป
น
2
ที
ม
แต
ล
ะที
ม
จะได
ร
บ
ั
ตารางประเภทของ
คิคิดด-วิวิแบ
เเคราะห
คราะห์
สิน-คแบ
า- (ใบงานที
่ ย53.1)
งนักงนัเรีกยเรีนเป
น 2นที2มทีแตม ลแต่
ะทีลมะที
จะได
รับตารางประเภทของ
แบ่
นเป็
มจะได้
รับตารางประเภทของ
ตั
ว
แทนกลุ
ม

วิ
่
ง
มาฟ
ง
คํ
า
จากครู
ค
รั
ง
้
ละ
1
คํ
า
และวิ่งไปบอก
สิสินนคค้าา (ใบงานที
(ใบงานที่ ่53.1)
53.1)
สมาชิ
มมสมาชิ
ในกลุ
นทึคกรัคํ้งคาละลงใน
ที่ถ่งไปบอก
ูกตอง
- ตั-วกแทนกลุ
วิ่ง่มมาฟ
งคํางจากครู
า1 และวิ
่งไปบอก
ตัในกลุ
วแทนกลุ
วิ่งกมาฟั
คำม�บัจากครู
รั้ง1ละคํcategory
คำ� และวิ
แล
วใหกกสในกลุ
มาชิกม่มคนต
อไปวิ
่งมาฟม่มบังบัคํนนาทึจากครู
อีกจนครบ
20 ทีคํ่ถาทีูก่ถตูกอต้งอง
สมาชิ
สมาชิ
กกในกลุ
category
สมาชิ
ในกลุ
สมาชิ
ในกลุ
ทึกกคํคำาลงใน
�ลงใน
category
แทนกลุ
มมานํ
าเสนอตาราง
category
ของตนเอง
แล
ให
กกคนต
ออไปวิ
่ง่งมาฟ
ออีกีกจนครบ
2020คําคำ�
แล้-ววให
ให้ตสสัวมาชิ
มาชิ
คนต่
ไปวิ
มาฟังงคํคำา�จากครู
จากครู
จนครบ
- ให
ติ-ดตให้
ตาราง
category
ของทั
้ง 2 กลุcategory
มบนกระดานแล
วใหนักเรียน
ัวแทนกลุ
มมานํ
าเสนอตาราง
ของตนเอง
ตัวแทนกลุ
่มมานำ
�เสนอตาราง
category
ของตนเอง
ทุก- คนช
วยกันตรวจสอบความถู
ง มบนกระดานแลวใหนักเรียน
ติดตาราง
category ของทั้งก2ตอกลุ
ทุกคนชวยกันตรวจสอบความถูกตอง
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก1ษาป
ที่ 1
ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

603
603

596

หนวยการเรียนรูที่ 7 Go shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

หนวยการเรียนรูที่ 7 Go shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 53
เรื่อง Category of products
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 53
- กลุมที่ทําเสร็เรืจก่อองนจะเป
นกลุมที่ชนะ
Category
- ติดตาราง category
ของทัง้ 2ofกลุม่products
บนกระดานแล้วให้นกั เรียนทุก
รายวิ
นตรวจสอบความถู
กต้งอกฤษพื
ง ้นฐาน
ขัคนช่
้นสรุวปยกั(Wrap
up)ชาภาษาอั
-13.กลุนัมกทีเรี่ทยําเสร็
นกลุมทีด่ชนํนะ
นกลุจมกทีอ่ชนจะเป
นะออกมาพู
าเสนอหนาชั้นเรียนโดยใช
ประโยค “I can buy a/an ________ at the ______.”
ขั้นสรุป (Wrap up)
13. นักเรียนกลุมที่ชนะออกมาพูดนําเสนอหนาชั้นเรียนโดยใช
ประโยค “I can buy a/an ________ at the ______.”

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

604
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

604

597

605

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต7องการวัด/ประเมิน
ด7านความรู7
พูดเกี่ยวกับสินค4าและ
สถานที่ต<าง ๆ ได4อย<าง
ถูกต4อง
ด7านทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการเขียน (สะกด
(สะกดคำ
คำ) �)
ด7านคุณลักษณะ
1. มีความมั่นใจในการ
ใจใน
สืการสื
่อสาร่อสาร
2. สามารถสื่อสารอย่างมี
2. สามารถสื่อสารอย<างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

วิธีการ
- ตรวจความถูกต4อง
ของการทำแบบฝHกหัด
ในใบงานที่ 53.1

เครื่องมือที่ใช7
ใบงานที่ 53.1

เกณฑA
ร4อยละ 70 ผ<านเกณฑR

- ตรวจความถูกต4อง
ใบงานที่ 53.1, 53.2
ของการทำแบบฝHกหัด
ในใบงานที่ 53.1, 53.2

ร4อยละ 70 ผ<านเกณฑR

สังเกตพฤติกรรม

ได4ระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือว<าผ<าน

แบบสังเกตพฤติกรรม
ด4านคุณลักษณะ

598

606
ใบงานที่ 53.1 เรื่อง Category of products.
หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Clothes

Food

Shopping Category
Electronic
Stationery
gadgets

Well done

Accessories /
Jewelry

599

607
เฉลยใบงานที่ 53.1 เรื่อง Category of products.
หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Shopping Category
Clothes

Food

Stationery

sweater
blouse
dress
trousers

ketchup
lettuce
grapes
bread

shorts
T-shirt
pajamas
jacket

tuna fish
cereal
salmon
yogurt
yognurt

staple
glue stick
correction fluid
pencil
sharpener
crayons
eraser
notebook
diary

Well done

Electronic
gadgets

Accessories /
Jewelry

Mp3 player
iPod
digital camera
memory stick

belt
beads
earrings
necklace

laptop
power bank
earphone
cell phone

bracelet
watch
ring
wrist band

600

608
609
ใบงานที่ 53.2
เฉลยใบงานที
่ 53.2เรื่อเรืง่อCategory
ง Categoryofofproducts.
products.
หน[ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรูท`ที่ ี่ 77 เรืเรื่อ่องง Go
Go shopping
shopping
หน
รายวิ
รายวิชชาา ภาษาอั
ภาษาอังงกฤษ
กฤษ ออ 21101
21101 ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ 11 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปo
ษาปทที่ ี่ 1
Direction: :: Listen
Listen and
and choose
choose the
the word
word that
that doesn’t
doesn’t belong
belong toto each
each group.
group.
Direction
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
6.6.
7.7.
8.8.
9.9.
10.10.

trainers
trainers
sunflower
sunflower
necklace
necklace
yoghurt
yoghurt
blouse
blouse
scarf
scarf
corn
corn
sausage
sausage
powerbank
bank
power
notebook
notebook

Trousers
Trousers
trousers
Cauliflower
Cauliflower
cauliflower
Bracelet
Bracelet
bracelet
Butter
Butter
butter
Dress
Dress
dress
muffs
earearmuffs
Avocado
Avocado
avocado
Bacon
Bacon
bacon
memorystick
stick
memory
Camera
camera
Camera

sandals
sandals
rose
rose
belt
belt
cheese
cheese
wallet
wallet
gloves
gloves
cabbage
cabbage
ham
ham
fridge
fridge
pencilsharpener
sharpener
pencil

Good
Job

flip-flops
flip-flops
lilly
lilly
ring
ring
mutton
mutton
T-shirt
T-shirt
coat
coat
mushroom
mushroom
chocolate
chocolate
MP3player
player
MP3
staple
staple

601

609
609
เฉลยใบงานที่ 53.2 เรื่อง Category of products.
เฉลยใบงานที่ 53.2 เรื่อง Category of products.
หน[
หนววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู`ทที่ี่ 77 เรื
เรื่อ่องง Go
Go shopping
shopping
รายวิ
ช
า
ภาษาอั
ง
กฤษ
อ
21101
ภาคเรี
ย
นที
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21101 ภาคเรียนที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปo
ษาปทที่ 1ี่
Direction: :: Listen
Listen and
and choose
choose the
the word
word that
that doesn’t
doesn’t belong
belong to
to each
each group.
group.
Direction
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
6.6.
7.7.
8.8.
9.9.
10.
10.

trainers
trainers
sunflower
sunflower
necklace
necklace
yoghurt
yoghurt
blouse
blouse
scarf
scarf
corn
corn
sausage
sausage
powerbank
bank
power
notebook
notebook

Trousers
trousers
Trousers
Cauliflower
cauliflower
Cauliflower
Bracelet
bracelet
Bracelet
Butter
butter
Butter
Dress
dress
Dress
earmuffs
muffs
ear
Avocado
avocado
Avocado
Bacon
bacon
Bacon
memorystick
stick
memory
Camera
camera
Camera

sandals
sandals
rose
rose
belt
belt
cheese
cheese
wallet
wallet
gloves
gloves
cabbage
cabbage
ham
ham
fridge
fridge
pencilsharpener
sharpener
pencil

Good
Job

flip-flops
flip-flops
lilly
lilly
ring
ring
mutton
mutton
T-shirt
T-shirt
coat
coat
mushroom
mushroom
chocolate
chocolate
MP3player
player
MP3
staple
staple

602

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นกอนฟง (Pre-Listening)
1. ครูกลาวทักทายนักเรียน Good morning. /Good afternoon.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูนําเสนอบัตรภาพ 54.1 Shops: clothes shop, bakery,
จุดประสงคการเรียนรู
shoes shop, florists, furniture shop และ pet shop
ดานความรู
แลวใหนักเรียนชวยกันบอกชื่อสถานที่นั้นๆ เปนภาษาอังกฤษ
1. คําศัพทเกี่ยวกับรานคาตางๆ การตอบคําถามและสรุป 4. ครูออกเสียงคําศัพทที่ไดนําเสนอในบัตรคําศัพท 54.1 Shops
ใจความสําคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ไดดูและฟงจากวิดีโอ
แลวใหนักเรียนทุกคนไดฝกออกเสียงตาม
https://www.youtube.com/watch?v=6HYJrLzm8Os
5. ครูถามประโยคคําถาม What can we buy at the ___ ?
จํานวน 6 สถานที่ คือ clothes shop, bakery, shoes shop,
ดานทักษะและกระบวนการ
florists, furniture shop และ pet shop
การฟงเพื่อสรุปใจความสําคัญ
นชวยกันตอบเกี่ยวกับสิ่งของที่มีจ�ำําหน่
หนายตามชื่อร้รานค้
นคาที่
6. นักเรียนช่
ดานคุณลักษณะ
ทีครู่คถรูามให
ถามให้มากที
มากที่สุด่สุด
1. มีวินัย
7. ครูใหนักเรียนทําใบงาน 54.1 Matching the words with
2. ใฝเรียนรู
their definitions.
3. มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 7 Go Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาเกี่ยวกับรานคา
ตางๆ และขอแนะนําเกี่ยวกับกับการซื้อของในกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 54
เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
5. เขียนขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ซื้อสินคาที่ตน
สนใจในประเทศอังกฤษ พรอมคําบรรยาย

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรภาพ 54.1 Shops
2. ใบงาน 54.1 Matching the words to
their definitions.
3. ใบงาน 54.2 Places and names
4. ใบงาน 54.3 Answering the questions.

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

610

603

หนวยการเรียนรูที่ 7 Go Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขั้นระหวางฟง (While-listening)
8. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 6 คน แลวชี้แจงให
นักเรียนทุกคนชวยกันดูและฟงวิดีโอจาก
https://www.youtube.com/watch?v=6HYJrLzm8Os
และตอบคําถาม 2 คําถาม คือ How many places can you
remember from the video? (มีจํานวนสถานที่เทาใดที่นักเรียน
จําไดจากวิดีโอ) What are their names? (มีชื่อวาอะไรบาง)
ลงในใบงาน 54.2 Places and names
9. ครูเปดวิดีโอจํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเปดใหนักเรียนทุกกลุม
ไดฟงและใหเวลา 3 นาที สําหรับการพูดคุยและตอบสิ่งที่ไดฟงและ
เห็นของสมาชิกแตละกลุม กอนเปดวิดีโอเปนครั้งที่ 2 แลวให
นักเรียนไดเพิ่มเติมสิ่งที่ไดฟง
10. ตัวแทนกลุ่มนำนํ�าเสนอจำ
เสนอจํ�านวนสถานที่ และชื่อสถานที่ที่ได้ดฟง
ฟัหนงหน้
น จากนั
และนั
ยนทุ
ร่วมกั
าชั้นาชัเรี้นยเรีนยจากนั
้นครู้นครู
และนั
กเรีกยเรีนทุ
กกลุกกลุ
มสรุ่มสรุ
ปรปวมกั
นน
11. ครูแจกใบงาน 54.3 Answering the questions ใหนักเรียน
ทุกคนเพื่อทํางานเดี่ยว โดยครูเปดวิดีโออีกครั้ง และใหตอบคําถาม
ลงในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 54
เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

611

604

หน5วยการเรียนรู.ที่ 7 Go Shopping
กลุ5มสาระการเรียนรู.ภาษาต5างประเทศ
ขั้นหลังฟ`ง (Post-listening)
13. ครูถามคำถาม What place would you like to go
shopping in London? Why?
14. นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดจดบันทึกของตัวเอง
15. ครูให]นักเรียนบอกชื่อสถานที่ในกรุงลอนดอน 1 แห4ง
ที่นักเรียนต]องการไปซื้อสินค]า พร]อมบอกเหตุผลด]วยข]อความสั้นๆ
ด]วยประโยค I’d like to go to ________ because________.
16. ครูให]นักเรียนแต4ละคน หาข]อมูลเกี่ยวกับสถานที่ซื้อสินค]าที่ตน
สนใจในประเทศอังกฤษ พร]อมคำบรรยาย แล]วนำเสนอบน
กระดานนิเทศหลังชั้น
17. ครูสรุปคำศัพทrและบทเรียน

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 54
เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
12. ครูและนักเรียนทุกคนร4วมกันเฉลยคำตอบ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 1

612

605

613

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
คําศัพทเกี่ยวกับรานคาตางๆ

การตอบคําถามและสรุป
ใจความสําคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ได
ฟงจากวิดีโอ
ดานทักษะ / กระบวนการ
ทักษะการฟง

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑการผาน

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 54.1

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 54.1

รอยละ 70
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต 7
ขึ้นไป

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 54.3

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 54.3

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต 3
ขึ้นไป

ตรวจความถูกตอง
ของใบงาน 54.3

แบบเฉลยคําตอบ
ใบงาน 54.3

รอยละ 60
ผานเกณฑ
หรือมีคะแนนตั้งแต
3 ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ ดี
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน

606

614

บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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ใบงาน 54.1 Matching the words to their definitions.
หนวยที่ 7 Go Shopping แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Match the words to their definitions (a-j).
________

1. florists (n.)

a A shop where books are sold.

________

2. supermarket (n.)

b A shop which sells clothes.

________

3. bookstores (n.)

c A shop which sells toys.

________

4. toy shop (n.)

d Small accessories and utensils used in a
tradesperson's shop.

________

5. coffee bar (n.)

e A place where bread and cakes are sold.

________

6. shoes shop (n.)

f

________

7. bakery (n.)

g A shop selling animals to be kept as pets.

________

8. pet shop (n.)

h A cafe serving coffee and light refreshments.

________

9. clothes shop (n.)

i

A shop where shoes are sold.

________

10. furniture shop (n.)

j

A large self-service shop selling foods.

A place to
andand
arranges
thatsell
sells
arrangescutcutflowers.
flowers.

Retrieved on January 19th, 2019, from https://en.oxforddictionaries.com/
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ใบงาน 54.2 Places and names
หนวยที่ 7 Go Shopping แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Watch and listen to the prepared video 2 times then answer the
questions.
1. How many places can you remember from the video?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. What are their names?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ใบงาน 54.3 Answering the questions
หนวยที่ 7 Go Shopping แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Watch and listen to the prepared video again then answer the questions.
1. What do you have to do before shopping?
_______________________________________________________________________
2. What are the easiest places to go?
_______________________________________________________________________
3. Where are the Westfield malls?
_______________________________________________________________________
4. Where is the most popular area?
_______________________________________________________________________
5. What is the video mainly about?
_______________________________________________________________________
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เฉลยใบงาน 54.1 Matching the words to their definitions.
หนวยที่ 7 Go Shopping แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Match the words to their definitions (a-j).
f

1. florists (n.)

a A shop where books are sold.

j

2. supermarket (n.)

b A shop which sells clothes.

a

3. bookstores (n.)

c A shop which sells toys.

c

4. toy shop (n.)

d Small accessories and utensils used in a
tradesperson's shop.

h

5. coffee bar (n.)

e A place where bread and cakes are sold.

i

6. shoes shop (n.)

f

e

7. bakery (n.)

g A shop selling animals to be kept as pets.

g

8. pet shop (n.)

h A cafe serving coffee and light refreshments.

b

9. clothes shop (n.)

i

A shop where shoes are sold.

d

10. furniture shop (n.)

j

A large self-service shop selling foods.

thatsell
selland
andarranges
arrangescut
cut flowers.
flowers.
A place to

Retrieved on January 19th, 2019, from https://en.oxforddictionaries.com/
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เฉลยใบงาน 54.2 Places and names
หนวยที่ 7 Go Shopping แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Watch and listen to the prepared video 2 times then answer the
questions.
1. How many places can you remember from the video?
คําตอบขึ้นอยูก ับจํานวนทีน่ ักเรียนจําได
2. What are their names?
Westfield
Harrods
Oxford Street
Regent Street
Carnaby Street
Covent Street
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เฉลยใบงาน 54.3 Answering the questions
หนวยที่ 7 Go Shopping แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions: Watch and listen to the prepared video again then answer the questions.
1. What do you have to do before shopping?
Convert currency, clothes sizes and shoe sizes
2. What are the easiest places to go?
Westfield and Harrods
3. Where are the Westfield malls?
On Stratford and near White City
4. Where is the most popular area?
Oxford Street
5. What is the video mainly about?
It is about where to go shopping in London.
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บัตรภาพ 54.1 Shops
หนวยที่ 7 Go Shopping แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Clothes shop

Retrieved on January 19, 2019, from https://www.walesonline.co.uk/whats-on/shopping/
new-designer-clothes-shop-thats-15211842
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บัตรภาพ 54.1 Shops
หนวยที่ 7 Go Shopping แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Bakery

Retrieved on January 19, 2019, from https://www.esmadrid.com/en/shopping/miga-bakery
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บัตรภาพ 54.1 Shops
หนวยที่ 7 Go Shopping แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Shoes shop

Retrieved on January 19, 2019, from https://www.tripadvisor.com/Attraction_Reviewg298082-d3588809-Reviews-09_Shoe_Shop-Hoi_An_Quang_Nam_Province.html
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บัตรภาพ 54.1 Shops
หนวยที่ 7 Go Shopping แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Florists

Retrieved on January 19, 2019, from http://www.aegisifs.com/florists-insurance
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บัตรภาพ 54.1 Shops
หนวยที่ 7 Go Shopping แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Furniture shop

Retrieved on January 19, 2019, from https://www.montgomerys.com/contact/locations/
watertown-sd-furniture-store/
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บัตรภาพ 54.1 Shops
หนวยที่ 7 Go Shopping แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Shops and Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Pet shop

Retrieved on January 19, 2019, from https://www.timeout.com/chicago/shopping/lizs-pet-shop
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ด.านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝWเรียนรู2
3. มีความมุGงมั่นในการทำงาน

ด.านทักษะและกระบวนการ
ทักษะฟTงจับใจความสำคัญ

จุดประสงคcการเรียนรู.
ด.านความรู.
1.คำศัพท+เกี่ยวกับอาหารจากภาพได2ถูกต2อง
2.ใช2คำบอกปริมาณได2ถูกต2อง

ขอบเขตเนื้อหา
คำศัพท+ สำนวน โครงสร2างทางภาษาเกี่ยวกับการ
ซื้ออาหารและคำนามนับได2และคำนามนับไมGได2

หน4วยการเรียนรู.ที่ 7 Go shopping
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ

ขั้นฝnก (Practice)
3. ครูชี้แจงกับนักเรียนวGาจะได2ฟTงบทสนทนาของการวางแผนการ

ขั้นนำเสนอ(Presentation)
2. ครูแจกใบงานที่ 55.1 นักเรียนอGานชื่ออาหารในใบงานและ
สอบถามนักเรียนถึงความหมายของคำศัพท+ หลังจากนั้นให2
นักเรียนออกเสียงคำศัพท+จนมั่นใจวGานักเรียนออกเสียงได2ถูกต2อง

กิจกรรมการเรียนรู.
ขั้นนำเข.าสู4บทเรียน (Warm up)
1. นักเรียนดูภาพชายหญิงคูGหนึ่งคุยกันอยูGในห2องครัว (ครูอาจจะ
เอาภาพจาก youtube มาให2นักเรียนดู) ครูกระตุ2นให2นักเรียนคิด
วGาสองคนกำลังคุยกันเรื่องอะไร
What are they talking about?
a. The dinner they want to eat.
b. The things they want to buy.
2. ครูเปqดวิดีโอ เรื่อง A Shopping List เพื่อหาคำตอบ (คำตอบ
b. the things they want to buy)

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 55
เรื่อง A Carton of Milk
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื

ภาระงานและชิ้นงาน
ภาพอาหารและรายการคำศัพท+ประกอบ
อาหาร

สื่อ/แหล4งเรียนรู.
1. ภาพคำศัพท+
2. ใบงานที่ 55.1
3. วิดีโอ เรื่อง A Shopping List
https://www.youtube.com/watch?v=Vk
UGoG6pP8w
4. Listening text

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 1

627

620

หน4วยการเรียนรู.ที่ 7 Go shopping
กลุ4มสาระการเรียนรู.ภาษาต4างประเทศ

ขั้นนำไปใช. Production
7. นักเรียนวาดภาพอาหารพร2อมเขียนคำศัพท+ นำมาตกแตGงปãาย
นิเทศในห2องเรียน

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 55
เรื่อง A Carton of Milk
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
ซื้ออาหารและ ü สิ่งที่ทั้งสองคนจำเปÜนต2องซื้อ
4. ครูเปqดวิดีโอ 2-3 ครั้งหรือมากกวGานั้นจนมั่นใจวGานักเรียนได2
คำตอบครบ หลังจากนั้นนักเรียนและครูเฉลยพร2อมกัน
5. ครูนำคำศัพท+ในใบงานที่ 55.1 มากระตุ2นให2นักเรียนคิดทบทวน
เรื่องของ Countable Noun/Uncountable Noun
6. นักเรียนนำคำศัพท+มาแยกลงในตาราง ในใบงานที่ 55.2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 1

628
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ดานความรู
1.เขียนคําศัพทจากภาพไดถูกตอง - ตรวจความถูกตอง ใบงานที่ 1-4
2.สื่อสารโดยการสัมภาษณและ ของการทําแบบฝกหัด
บันทึกขอมูลไดถูกตอง
ในใบงานที่ 1-4
3.ใชคําบอกปริมาณไดถูกตอง

รอยละ 70 ผานเกณฑ

ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะพูด

- พูดถาม-ตอบ

แบบประเมินการพูด

ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ไดระดับคุณภาพ 2

ดานคุณลักษณะ

ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน

622

630

บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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ใบงานที่ 55.1
แผนการเรียนรูที่ 55 เรื่อง A Carton of Milk หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Watch the VDO and tick / for the things they are going to buy in shopping list.

canned soup
crackers



jam
dried fruit

cheese

- apricots

juice

- peaches

coffee

- apples

tea

- raisins

sugar

eggs

salt

milk

peanut butter
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เฉลยใบงานที่ 55.1
แผนการเรียนรูที่ 55 เรื่อง A Carton of Milk หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Watch the VDO and tick / for the things they are going to buy in shopping list.

canned soup

 jam

crackers

dried fruit

cheese
juice



- apricots



- peaches



- apples

coffee

- raisins

tea



sugar

 eggs



salt

 milk



peanut butter
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ใบงานที่ 55.2
แผนการเรียนรูที่ 55 เรื่อง A Carton of Milk หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Countable Noun

Uncountable Noun

626
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เฉลยใบงานที่ 55.2
แผนการเรียนรูที่ 55 เรื่อง A Carton of Milk หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Countable Noun

Uncountable Noun

apricots
peaches
raisins
eggs

canned soup
juice
tea
sugar
salt
peanut butter
milk
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Listening text : : Making a Shopping List
Linda and Rico are in the kitchen. They are talking about the things they are going to buy.
LINDA
RICO
LINDA
RICO
LINDA
RICO
LINDA
RICO
LINDA
RICO
INDA
RICO
LINDA
RICO
LINDA
RICO
LINDA
RICO
LINDA
RICO
LINDA
RICO
LINDA
RICO
LINDA
RICO
LINDA
RICO
LINDA
RICO
LINDA
LINDA
RICO
LINDA

: So! Whose turn is it to buy groceries?
: This week? I guess it's mine.
: Oh, good. Do you know what we need?
: No. But let's make a list.
: Okay. Let me see. We have a couple of cans of soup left, I think we
need a few more.
: Canned soup. Do we have any crackers?
: Yeah! Lots of crackers. But, I don't think we have any cheese.
: Ah, yes, we do. I bought some yesterday.
: Okay. Do you think this is enough?
: Oh, yes. I think that should be enough for a week, maybe two.
: Okay. We'll need some juice.
: Right, juice.
: And, now. We have enough coffee. We only have a few tea bags left.
: Okay, so we need tea. Do we have any sugar?
: No. We need sugar. Get the cubed kind.
: Cubed sugar.
: And some salt.
: A kilo of salt. Oh! Do we have any peanut butter?
: There's a little peanut butter left.
: I think we should get some more. So peanut butter. And jam?
: Lots of jam!
: Good, I like my jam.
: What about dried fruit? Do we have any?
: I don't think so.
: Can we get some?
: Sure. I know you like your dried fruit for your little snack.
: Yes, I do.
: Okay. What kind do you want?
: I would like some apricots or some peaches. But I don't want any apples.
: Apricots or peaches, but no apples. Okay. Do we have any raisins?
: I think we have some.
: Oh, we just have a few left. Better put raisins on the list.
: Fine. Raisins. Okay.
: And we'll need some eggs. And a carton of milk.

628

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะการเขียนรายการสิ่งของที่ตองการซื้อ

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. Collective Noun
2. โครงสราง to be + going to

หนวยการเรียนรูที่ 7 Go Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
การใช Collective Noun กับคํานามนับไมได
- A carton of milk
- A can of Coca Cola
- A bottle of water

ขั้นนําเสนอ(Presentation)
2. ครูเขียนคําศัพทหรือติดบัตรคําบนกระดาน a carton of milk
/ a piece of cake / a can of coke กระตุนใหนักเรียนคิดถึง
เรื่องของการนับคํานามนับไมไดวาตองทําอยางไร
3. ครูชูภาพ A carton of milk แลวพูดประโยควา
ครู : What are you going to buy?
นักเรียน : I am going to buy a carton of milk.
ครูเขียนประโยคบนกระดานขีดเสนใตคําวา a carton of milk.

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Warm up)
1. นักเรียนทบทวนคําศัพทอาหารที่เรียนในชั่วโมงที่แลว นักเรียน
แบงกลุมโดยครูอานชื่ออาหารเปนภาษาอังกฤษ แตละกลุมตอง
ชวยกันคิดและบอกวาเปน Countable Noun หรือ Countable
Noun ตัวอยางคําศัพท คือ
1. salt
2. milk
3. egg
4. peach 5. butter

แผนการจัดการเรียนรูที่ 56
เรื่อง My Shopping List
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื

ภาระงาน/ชิ้นงาน
รายการสินคา/อาหารที่ตองการซื้อ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ภาพอาหาร
2. ใบงานที่ 56.1 เรื่อง A Shopping List

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Go Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นนําไปใช Production
6. กําหนดสถานการณใหนักเรียนตองจัดงานเลี้ยงสังสรรคให
นักเรียนแตละคนวางแผนการซื้อของเพื่อมาจัดงาน อยางนอย
10 อยาง และใหนักเรียนสราง Shopping List ของตนเอง
พรอมตกแตงใหสวยงาม

ขั้นฝก(Practice)
6. ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนเพื่อผลัดกันถามตอบเกี่ยวกับการ
วางแผนเพื่อซื้อของใชโดยใชสิ่งของในใบงานที่ 56.1
Student A : What are you going to buy?
Student B : I am going to buy a carton of milk.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 56
เรื่อง My Shopping List
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
4. ใหนักเรียนออกเสียงตามครู : Repeat after me, I am going
to buy a carton of milk. ใหนักเรียนพูดออกเสียงตามจนครบ
ทุกภาพ
5. ครูอธิบายการใช be going to โดยชี้ที่ประโยคและใหนักเรียน
ชวยกันวิเคราะหวาเหตุการณเกิดขึ้นหรือยัง
Be+going+to+V1. เปนการกลาวถึงเหตุการณที่ยังไมเกิดขึ้น โดย
มีการวางแผนไวลวงหนา
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Go Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

หรือ
สิ่งที่ชอบ .........................................................................
สิ่งที่ไมชอบ…………………………………………………………….
สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ………………………………………………….

สิ่งหนึ่งที่ฉันไดเรียนรูจากบทเรียนนี้ คือ .........................
ฉันนาจะเรียนรูไดดีกวานี้ คือ .........................
สิ่งที่ใหฉันไดใชความคิดจริงๆ คือ .........................

แผนการจัดการเรียนรูที่ 56
เรื่อง My Shopping List
ชาภาษาอั
งกฤษ้นฐาน
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
ขั้นสรุป (Wrap Up)
7. นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูลงในสมุด โดยครูสามารถเลือก
แบบบันทึกการเรียนรู ดังตอไปนี้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ดานความรู

ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการเขียน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

- ตรวจความถูกตอง
ของการทําแบบฝกหัด
ในใบงานที่ 56.1

ใบงานที่ 56.1

รอยละ 70 ผานเกณฑ

- ตรวจความถูกตอง
งานเขียน

แบบประเมินการเขียน ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ............................................ผูสอน
(...............................................................)
วันที่ ..................เดือน................ป...............
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ใบงานที่ 56.1 เรื่อง Container
แผนการจัดการเรียนรูที่ 56 เรื่อง My Shopping List หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:
correct
container.
Direction :Fill
Fillin inthethe
correct
container .

FOOD

CONTAINERS

1. a _ _ _ of tea

can

2. a _ _ _ of sugar

bottle

3. a _ _ _ _ _ _ of water

box

4. a _ _ _ of coca cola

carton

5. a _ _ _ _ _ _ of orange juice

bag
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เฉลยใบงานที่ 56.1 เรื่อง Container
แผนการจัดการเรียนรูที่ 56 เรื่อง My Shopping List หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Directions:
correct
container.
Direction :Fill
Fillin inthethe
correct
container .

FOOD

CONTAINERS

1. a bag of tea

can

2. a box of sugar

bottle

3. a bottle of water

box

4. a can of coca cola

carton

5. a carton of orange juice

bag
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My Shopping List
Directions: You are going to have a party on Saturday. You will cook your favorite foods.
Write a shopping list for yourself. Use at least ten (10) measure words on your list. Then ask
for your friends’ list
Ex.
Ex.

bunch ofofspring
aa bunch
springonion
onion
head ofoflettuce
aa head
lettuce
loaf ofofbread
aa loaf
bread
two pieces
two
piecesofofcheese
cheese

My shopping list

• _____________
• _____________
• _____________
• _____________
• _____________
• _____________
• _____________
• _____________
• _____________
• ______________

1……………………

A: What are you going to buy?
B: I’m going to buy…………………

2………………………..

3………………………..

636

หนาที่ทางภาษา
1. Offering helps, asking and giving
information about shopping
- Can I help you ?  
?
?
- Can I try it on?  
?
- How much does it cost?  
- What size do you want ?  
?
- Where is the changing/fitting room ?  
?
- Which brand do you want ?  ?
- Here is your receipt ..
– Here is your change.
?
- Have you got this in other colours ?  
- How much is the total ?  
?
?
- Do you accept credit card?  

ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพท สํานวน โครงสรางทางภาษาที่เกี่ยวของกับ
การซื้อขายสินคา

หนวยการเรียนรูที่ 7 Go shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นกก่อนฟ
นฟัง(Pre
(Prelistening)
listening)
1. ครูเตรียมสิ่งของ เชน เสื้อผา หมวก ฯลฯ ใสในถุงจากรานคา
หรือหางสรรพสินคาตางๆ (shopping bag) ครูถามนักเรียนวา
จากสิ่งของที่นักเรียนเห็นนี้ เกี่ยวของกับบทสนทนาหัวขอใด
T: What is it?
Ss: A shopping bag, things, hat, clothes, etc.
T: Where or when can we get this kind of shopping bag.
Ss: At the department store, shopping center, etc.
2. ครูนักเรียนยกตัวอยางรูปประโยคที่ใชในการสนทนาซื้อขายสินคา
T: Let’s think about the dialogue of this situation.
Ss: Can I help you? / how much?/ what size?,etc.
etc.
3. ครูเขียนประโยคในใบงานที่ 1 บนกระดาน และใหนักเรียน
ชวยกันระบุวาประโยคดังกลาวใชในสถานการณใดและใครเปนผูพูด
(customer – shop assistant)
- Can I help you ?  
?
- Can I try it on ?  
?

แผนการจัดการเรียนรูที่ 57-58
เรื่อง What size do you want?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. บทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขาย
2. แสดงบทบาทสมมติระหวางผูซื้อและผูขาย

www.learnenglishteens.britishcouncil.org

สื่อ / แหลงเรียนรู
-บทสนทนาการซื้อขายใบงานที่ 57.1

เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การบูรณาการกับกลุ7มสาระการเรียนรู.อื่น
คณิตศาสตรh : การคำนวณราคาสินคdา

ทักษะทางภาษา
ฟkง-พูด
การพูดบทสนทนาเสนอความชfวยเหลือ
การพูดบทสนทนาถามรายละเอียดการซื้อขาย

คำศัพทh/การออกเสียง
คำศัพทUเกี่ยวกับการซื้อขายสินคdา เชfน customer,
medium, shop assistant, pay, credit card,
cash, changing room, fitting room, receipt

โครงสร.าง/ไวยากรณh
1. Interrogative ( ประโยคคำถาม )
Can + Subj. + verb 1?  ?

หน7วยการเรียนรู.ที่ 7 Go shopping
กลุ7มสาระการเรียนรู.ภาษาต7างประเทศ
- Would you like to pay with cash or
credit card?  
?
? .
- Do you have it in a bigger size ?  

ขั้นระหว7างฟmง(While listening )
4. นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับสถานการณUการซื้อขายจาก
www.learnenglishteens.britishcouncil.org
5. นักเรียนจับใจความสำคัญจากสถานการณUและตอบคำถาม
T : What size does the customer want ?  
?
S : Medium

แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 57-58
เรื่อง What size do you want?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
- How much does it cost?  
?
- What size do you want ?  
?
?
- Where is the changing/fitting room ?  
- Which brand do you want ?  
?
- Here is your receipt. .
– Here is your change.
?
- Have you got this in other colours?  
- How much is the total ?  
?
?
- Do you accept credit card ?  
?
- Would you like to pay with cash or credit card ?  
- Do you have it in a bigger size?  
?
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปbที่ 1
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
พูดโตตอบบทบาทสมมติเกี่ยวกับการซื้อขาย

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
คําศัพทโครงสรางทางภาษาที่เกี่ยวกับการซื้อขาย

หนวยการเรียนรูที่ 7 Go shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นหลังฟง (Post Listening)
6. ครูใหนักเรียนฝกพูดประโยคบทสนทนา(Script)โดยดําเนินการดังนี้
ครั้งที่ 1 ครูเปน Shop assistant นักเรียนเปน customer
ครั้งที่ 2 นักเรียนเปน Shop assistant ครูเปน customer
ครั้งที่ 3-4 แบงนักเรียนครึ่งหอง ผลัดกันเปน shop assistant –
customer
6.นักเรียนจับคูหรือแบงกลุมๆ ละ 3 คน เขียนบทสนทนาเกี่ยวกับ
การซื้อขาย และแสดงบทบาทสมมุติหนาชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 57-58
เรื่อง What size do you want?
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
T : Does the shop have a purple T-shirt?  
?
S : Yes, it does .
T : What colour T-shirt does the customer try on ?  
?
S : Red.
T : Does the customer buy the red T-shirt??   Yes, she does.
T : How much does it cost ?  
?
S : It costs £ 10.95
T : Does the customer pay by credit card or with cash?  ?
S : She pays by cash ..
เวลา 2 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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647

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
จับใจความสําคัญจากเรื่องที่
ฟงได

ดานทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการแสดงบทบาสมมุติ

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมัมุ่น่งในการทํ
างาน�งาน
     3.
มั่นในการทำ

วิธีการ
- ตรวจความถูกตอง
ของการเรียงลําดับ
บทสนทนา

เครื่องมือที่ใช
ใบงานที่ 1

- แสดงบทบาทสมมุติ แบบประเมินการ
แสดงบทบาทสมมุติ

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ
รอยละ 70 ผาน
เกณฑ

ไดระดับคุณภาพ 3
ขึ้นไปถือวาผาน

แบบสังเกตพฤติกรรม ไดระดับคุณภาพ 2
ดานคุณลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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ใบงานที่ 57.1 เรื่อง What size do you want? หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Who say these?.
…………- Can I help you ?
…………- Can I try it on ?
…………- How much does it cost ?
…………- What size do you want ?
…………- Where is the changing/fitting room ??
…………- Which brand do you want ??
…………- Here is your receipt ..
…………– Here is your change.
…………- Have you got this in other colours ??
…………- How much is the total ??
…………- Do you accept credit card ?
…………- Would you like to pay with cash or credit card ??
………… - Do you have it in a bigger size ?
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650
เฉลยใบงานที่ 57.1 เรื่อง What size do you want? หนEวยการเรียนรูIที่ 2 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 1

Who say these?
Shop assistant and Customer
Shop assistant - Can I help you ?
Customer - Can I try it on ?
Customer - How much does it cost ?
Shop assistant - What size do you want ?
Customer - Where is the changing/fitting room ??
Shop assistant - Which brand do you want ??
Shop assistant - Here is your receipt .
Shop assistant – Here is your change.
Customer - Have you got this in other colours ?
Customer - How much is the total ?
Customer - Do you accept credit card ?
Shop assistant - Would you like to pay with cash or credit card ?
Customer - Do you have it in a bigger size ?
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Tape Script เรื่อง What size do you want? หนEวยการเรียนรูIที่ 2 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 1
Shop assistant :
Customer
:
Shop assistant :
Customer
Shop assistant
Customer
Shop assistant
Customer
Shop assistant

:
:
:
:
:
:

Customer
Shop assistant
Customer
Shop assistant
Customer

:
:
:
:
:

Can I help you ?
Yes, have you got this T-shirt in other colours ?
We have got it in white, black, red and purple.
What size do you want ?
Medium.
OK, in medium we’ve got black and red .
And in purple ?
No, just black and red .
OK, red. Can I try it on ??
Yes, of course. The changing rooms are over there .
Pause
Is it OK ?
That’s £10.95. Would you like to pay by credit card or with cash ?
Cash please. Here is twenty.
OK , thanks. That’s nine pounds, 5 p change and here is your receipt .
Thanks. Bye.
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะการอานตีความและการเขียนขอความที่ไมใช
ความเรียง (non-context)

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
คําศัพท โครงสรางที่ในการโฆษณาสินคา

ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพท สํานวน โครงสรางทางภาษาที่ใชในปาย
โฆษณา สินคาและบริการตาง ๆ

หนวยการเรียนรูที่ 7 Go shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นระหวางอาน (While-Reading)
3. นักเรียนศึกษาใบงานที่ 1 เรื่อง Classified แลวตรวจสอบความ
เขาใจ โดยการถามขอมูลจากแผนโฆษณาที่ไดรับ เชน
T: What is advert A about?
S: A sport shops.
T: What is advert B about?
S: A second - hand game console.
T: Is the video games console in good condition?
S: Yes, it is.

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นกอนอาน (Pre Reading)
1. นักเรียนศึกษาแผนโฆษณาสินคาจากรานคาตาง ๆ เชน Lotus/
Makro/ Big C/ Watson และสังเกตขอมูลที่ปรากฏในแผน
โฆษณา เชน ราคา (price)/ สวนลด (discount)/ บัตรสมาชิก
สะสมแตม (loyalty card)/ ภาษี (tax)
2. ครูใหนักเรียนบอกคําศัพทที่อยูในโฆษณาเชน sale = ลดราคา/
special offer = ราคาพิเศษ/ customers = ลูกคา etc.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 59
เรื่อง Advertisements
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนผับโฆษณาขายสินคาลดราคา

สื่อ/แหลงเรียนรู
- แผนโฆษณา
- ใบงานที่ 59.1

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Go shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขั้นหลังอาน (Post reading)
4. นักเรียนจับกลุม ๆ ละ 4 – 5 คนชวยกันออกแบบการโฆษณาขาย
สินคาลดราคาโดยเลียนแบบโฆษณาสินคาที่อานในชั้น ขณะอาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 59
เรื่อง Advertisements
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิรายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษพื
้นฐาน
T: Do customers have to pay for Jack and Jill’s car park?
S: No, they don’t.

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน

วิธีการ

ดานความรู
1.อานโฆษณาแลวตอบคําถามได - ตรวจความถูกตอง
2.ออกแบบปายโฆษณาไดอยาง ของการทําแบบฝกหัด
สรางสรรค
ในใบงานที่ 59.1
ดานทักษะ / กระบวนการ
ทักษะการเขียน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือที่ใช
ใบงานที่ 59.1

เกณฑ
รอยละ 70
ผานเกณฑ

- ตรวจความถูกตอง
งานเขียน

แบบประเมินการเขียน ไดระดับคุณภาพ
3 ขึ้นไป
ถือวาผาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการ
ขึ้นไปถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
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656
ใบงานที่ 59.1 เรื่อง Advertisement หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Part 1: : Match the adverts with the shop or product and write a-d next to the
number 1-4.
1. ______ advert A
a. an electrical shop
2. ______ advert B
b. a new department store
3.______ advert C
c. a second-hand games console
4.______ advert D
d. a sport shop
Part 2 : : Check your understanding: : true or false. .
Circle True or False for these sentences ..
1. The JR Sports sales starts in August ..
2. The video console comes with five games. .
3. The video console is in good condition ..
4. You get a free DVD player if you buy a camera from
Telly’r’us ..
5. You have to pay to use Jack and Jill’s car park ..
6. Jack and Jill’s open until late ..

True
True
True

False
False
False

True
True
True

False
False
False
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657
เฉลยใบงานที่ 59.1 เรื่อง Advertisement หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Go shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Part 1: : Match the adverts with the shop or product and write a-d next to the
number 1-4.
1. ___d___ advert A
a. an electrical shop
2. ___c___ advert B
b. a new department store
3.____a__ advert C
c. a second-hand games console
4.____b__ advert D
d. a sport shop
Part 2: : Check your understanding: : true or false. .
Circle True or False for these sentences. .
1. The JR Sports sales starts in August ..
2. The video console comes with five games. .
3. The video console is in good condition ..
4. You get a free DVD player if you buy a camera from
Telly’r’us. .
5. You have to pay to use Jack and Jill’s car park ..
6. Jack and Jill’s open until late. .

True
True
True

False
False
False

True
True
True

False
False
False
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านคุ
นคุณณณลัลักลักษณะ
กษณะ
ษณะ
ด.ด.าด.านคุ
1.1.1.มีมีวมีวินวินัยินัยัย
ยนรู
นรู4 4 4
2.2.2.ใฝZใฝZใฝZเรีเรีเยรียนรู
ความมุ
วามมุ5ง5งมั5งมั่นมั่นในการทำงาน
่นในการทำงาน
ในการทำงาน
3.3.3.มีมีคมีความมุ

านทั
นทักกษะและกระบวนการ
กษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
ด.ด.าด.านทั
กษะการอ5
ษะการอ5าานานนตีตีคตีความ
ความ
วามและการเรี
และการเรี
และการเรียยนสื
ยนสื
นสื่อ่อที่อที่ไที่ไม5่ไม5ใม5ช5ใใช5ช5
ทัทักทักษะการอ5
ความเรี
ความเรียยงยงง(con-text)
(con-text)
(con-text)
ความเรี

ดประสงคb
ประสงคbกการเรี
การเรี
ารเรียยนรู
ยนรู
นรู. . .
จุจุดจุดประสงคb
านความรู
นความรู. . .
ด.ด.าด.านความรู
คำศั
คำศัพพท9พท9ท9โครงสร4
โครงสร4
โครงสร4าางโฆษณาเกี
างโฆษณาเกี
งโฆษณาเกี่ย่ยวกั
่ยวกัวกับบการเขี
บการเขี
การเขียยนโฆษณา
ยนโฆษณา
นโฆษณา
คำศั

ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื้อ้อหา
้อหา
หา
การออกแบบป,
การออกแบบป,าายโฆษณาได4
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ยนรู
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shopping
shopping
หน5
กลุ
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สาระการเรียยนรู
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(Post
reading)
ขัขั้นขั้นหลั
้นหลั
หลังงอ5งอ5าอ5านานน(Post
(Postreading)
reading)
โดยใช4
หรื
4.4.4.นันักนักเรีกเรีเรียยนออกแบบแผ5
ยนออกแบบแผ5
นออกแบบแผ5นนโฆษณาสิ
นโฆษณาสิ
โฆษณาสินนค4นค4าค4าาโดยใช4
โดยใช4คคำศั
คำศัำศัพพท9พท9ท9วลีวลีวลีหรื
หรือออ
ประโยคที
การออกแบบที
ประโยคที
ประโยคที่เรี่เรี่เยรียนมา
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ัดเจน
เจน
การใช4
และนำชิ
และนำชิ้น้นงานติ
้นงานติ
งานติดดบอร9
ดบอร9
บอร9ดดในห4
ดในห4
ในห4อองเรี
องเรี
งเรียยนยนน
และนำชิ
The
Best
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ประเมินนให4
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5.5.5.นันักนักเรีกเรีเรียยนช5

้นระหว5
ระหว5าางอ5
างอ5งอ5าาน(While-Reading)
าน(While-Reading)
น(While-Reading)
ขัขั้นขั้นระหว5
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Reading)
Reading)
ขัขั้นขั้นก5้นก5อก5อนอ5
ยนทบทวนคำศั
นทบทวนคำศัพพท9พท9ทท9ที่อที่อยูี่อยู5ใยูนโฆษณาเช5
5ใ5ในโฆษณาเช5
นโฆษณาเช5นนนsale
sale
sale===ลด
ลด
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ราคา/special
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Advertisements
เรืเรืเรื่อ่อง่องงAdvertisements
รายวิ
ชาภาษาอั
งกฤษ
รายวิ
รายวิ
รายวิ
ชชาภาษาอั
ชาภาษาอั
าภาษาอั
งงกฤษพื
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. ออกแบบปายโฆษณาได
อยางสรางสรรค

ดานทักษะ / กระบวนการ
ทักษะการเขียน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

- ตรวจความถูกตอง
ของการเขียน

นักเรียนชวยกัน
ประเมินให The Best
Advertisement

รอยละ 70 ผาน
เกณฑ

- ตรวจความถูกตอง
งานเขียน

แบบประเมินการเขียน ไดระดับคุณภาพ
3 ขึ้นไปถือวาผาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ไดระดับคุณภาพ 2
ทุกรายการขึ้นไป
ถือวาผาน
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บันทึกหลังการเรียนรู
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป...............
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................ผูส อน
(...............................................................)
วันที่.............เดือน...................ป..............
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ที่ปรึกษา

คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
2. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
3. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
4. รองศาสตราจารย์ เฉลียวศรี พิบูลชล
5. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
6. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
7. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
8. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
9. นางผานิต ทวีศักดิ์

รองประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวหน้าสำนักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1
1. นางสุดา ใบแย้ม
ข้าราชการบำนาญ
2. นางสาวพิรุณ ติลภัทร
ข้าราชการบำนาญ
3. นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/4. นางรจิตรา . .
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางรจิตรา วงษ์เพิก
นางเสาวณีย์ ยุทธมานพ
นางชนาภา ไพศาล
นายวิรัตน์ บุญมาตย์
นายวรัช พิมพา
นางพัชรา สำลี
นายอานุพันธ์ เทพรักษา
นางสาววารุณี สุรังสี
นางสาวสุดาดวง เกิดโมฬิ
นางผ่องศรี จัตุปา
นายพีระภูมิ จินดา
นางสาวขนิษฐา มาลัยผ่อง
นางสาวสวรรยา อุตรพรม
นางสาวนงนุช จันทร์เสวก

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
โรงเรียนพรเจริญ
โรงเรียนพรเจริญ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1
1. นางสุดา ใบแย้ม
ข้าราชการบำนาญ
2. นางสาวมนนิภา พฤกษพงศ์
ข้าราชการบำนาญ
3. นางผ่องศรี จัตุปา
ข้าราชการบำนาญ
4. นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์
ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 25
6. นางปณิธี กองแก้ว
ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 36
7. นางพัชรา สำลี
ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 8
/8. นางรจิตรา . .
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8.

นางรจิตรา วงษ์เพิก

9.

นางรุ่งนภา มูลคำดี

10. นางสาวแพรวพรรณ เพ็งบุญ
11. นางสาวภัทรภร ชนะผล
12. นางสาวศุภวัลย์ ชูมี
13. นางสาวสุวิมลวดี คนฟู
14. นายไกรราศ ปังคะบุตร
15. นายธนา เทพวารินทร์
16. นายธนานัติ เปรมบุญ
17. นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ
18. นายพรทวี สีเคน
19. นายภีรภูมิ จินดา
20. นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย
21. นายสุทธิรัตน์ ศรีเสถียร

22.
22.

นางสาวขนิษฐา มาลัยผ่อง

23.
23.

นางสาวสวรรยา อุตรพรม

24.
24.

นางสาวนงนุช จันทร์เสวก

ครู โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 4
ครู โรงเรียนแม่ยาววิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 25
ครู โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 18
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 35
ครู โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครู โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 11
ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 26
ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 7
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 36
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 23
ครู โรงเรียนบึงกาฬ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 21
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชู/22.
ปถัมนางสาวขนิ
ภ์
ษฐา. .
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 10
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 10
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 9

คณะตรวจปรู๊ฟและจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1
1.

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
ประธานกรรมการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

23.

นางสาวสวรรยา อุตรพรม

24.

นางสาวนงนุช จันทร์เสวก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 10
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 10
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 9
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คณะตรวจปรู๊ฟและจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1
1.

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

2.
3.

นางราตรี ศรีไพรวรรณ
นายธีระพล เข่งขวา

4.

นางวิภา ตัณฑุลพงษ์

5.

นางสาวสุชาดา กังวาลยศศักดิ์

6.

นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

7.

นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการ
ประธานกรรมการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองหัวหน้าสำนักงาน
กรรมการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คณะทำงาน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มวิชาการ
เลขานุการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

