คูมือครูและแผนการเรียนรู

ม.๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยความรวมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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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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บทนำ
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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สารจากประธานกรรมการมู
ลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
คํสารบั
านําญ
คําชี้แจงการรับชมรายการสอนออกอากาศ
คําชี้แจงรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
คําอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 23301
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด.
โครงสรางรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 1 ชื่อหนวยการเรียนรู My Interests
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง My Favorite Subject
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Interesting Courses
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Further Study
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง Occupations
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง Job Application
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง Job Advertisement
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
หนวยการเรียนรูที่ 2 ชื่อหนวยการเรียนรู Leisure And Entertainment
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง My Favorite Song
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง My Favorite Song 2
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง Movie Genre
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง Wonder Woman
แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง At a Sport Center
แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง Indoor Sport
แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง The Story of St. Valentine
แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง The Story of Saint Valentine 2
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สารบัญ (ตอ)
หนา
หนวยการเรียนรูที่ 3 ชื่อหนวยการเรียนรู Shopping
แผนการจัดการเรียนรูที่ 16 เรื่อง I like shopping
แผนการจัดการเรียนรูที่ 17 เรื่อง May I help you?
แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เรื่อง At the Department Store
แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Let’s shop
แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง Supermarket
แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง The Shopping Places We Like
แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy Things at Grocer’s
แผนการจัดการเรียนรูที่ 23 เรื่อง Can You Do This?
หนวยการเรียนรูที่ 4 ชื่อหนวยการเรียนรู Travelling
แผนการจัดการเรียนรูที่ 24 เรื่อง My Packing List
แผนการจัดการเรียนรูที่ 25 เรื่อง At the Airport
แผนการจัดการเรียนรูที่ 26 เรื่อง At the airport 2
แผนการจัดการเรียนรูที่ 27 เรื่อง Hotel reservation
แผนการจัดการเรียนรูที่ 28 เรื่อง World new 7 wonders
แผนการจัดการเรียนรูที่ 29 เรื่อง Water Safety
แผนการจัดการเรียนรูที่ 30 เรื่อง My Postcard
หนวยการเรียนรูที่ 5 ชื่อหนวยการเรียนรู Local Products (OTOP) 1
แผนการจัดการเรียนรูที่ 31 เรื่อง Products
แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
แผนการจัดการเรียนรูที่ 33 เรื่อง Creative Products
แผนการจัดการเรียนรูที่ 34 เรื่อง Slogans
แผนการจัดการเรียนรูที่ 35 เรื่อง OTOP Products
แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง OTOP Label
แผนการจัดการเรียนรูที่ 37 เรื่อง A Brochure of OTOP Product
หนวยการเรียนรูที่ 6 ชื่อหนวยการเรียนรู Stay Fit
แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Illness, injuries and symptoms
แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง What’s wrong with you?
แผนการจัดการเรียนรูที่ 40 เรื่อง Influenza
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สารบัญ (ตอ)
หนา
หนวยการเรียนรูที่ 6 ชื่อหนวยการเรียนรู Stay Fit (ตอ)
แผนการจัดการเรียนรูที่ 41 เรื่อง Medicine Labels
แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Food Labels
แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง What do you eat?
แผนการจัดการเรียนรูที่ 44 เรื่อง I Like Playing Sports
แผนการจัดการเรียนรูที่ 45 เรื่อง Keep doing this!
หนวยการเรียนรูที่ 7 ชื่อหนวยการเรียนรู Celebrations
แผนการจัดการเรียนรูที่ 46 เรื่อง Let’s Have a Party
แผนการจัดการเรียนรูที่ 47 เรื่อง Invitation
แผนการจัดการเรียนรูที่ 48 เรื่อง The Celebration of Thanksgiving
แผนการจัดการเรียนรูที่ 49 เรื่อง Easter Day
แผนการจัดการเรียนรูที่ 50 เรื่อง My Favorite Celebration
แผนการจัดการเรียนรูที่ 51 เรื่อง Food on Special Occasions
แผนการจัดการเรียนรูที่ 52 เรื่อง Cooking Favorite Food on Special Occasions
หนวยการเรียนรูที่ 8 ชื่อหนวยการเรียนรู Science and Technology for Life
แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
แผนการจัดการเรียนรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
แผนการจัดการเรียนรูที่ 56 เรื่อง Are You Addicted to the Internet?
แผนการจัดการเรียนรูที่ 57 เรื่อง Giving Suggestions
แผนการจัดการเรียนรูที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of
Using the Internet 1
แผนการจัดการเรียนรูที่ 59 เรื่อง Advantages and Disadvantages of
Using the Internet (2)
แผนการจัดการเรียนรูที่ 60 เรื่อง Advantages and Disadvantages of
using the Internet in Education
บรรณานุกรม

621
608
621
608
631
618
643
630
660
647
671
658
681
668
684
671
699
686
700
713
718
731
732
745
749
762
767
780
781
794
785
798
803
816
822
835
840
853
853
866
869
882

888
901
907
920
924
937
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55 เรื่อง A Carton of Milk
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 56 เรื่อง My Shopping List
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57 เรื่อง What size do you want?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 58 เรื่อง What size do you want?
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59 เรื่อง Advertisements
สารบัญ (ตอ)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60 เรื่อง Advertisements
บรรณานุกรม
คํคณะจั
าสั่งคณะกรรมการจั
ดทําคูมือครูดแการเรี
ละแผนการจั
ระดับมันธยมศึกษาตอนตน
ดทำคู่มือครูและแผนการจั
ยนรู้ระดับดมัการเรี
ธยมศึยกนรู
ษาตอนต้
เพื่อการเรี
านดาวเทียม (DLTV)
ภาคเรี
ยนทีย่ นการสอนทางไกลผ่
1 ปการศึกษา 2562
ษาทางไกลผ่านดาวเทียมกษาขั
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์างาน ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู)
คํมูาลสันิ่งธสํิกาารศึ
นักกงานคณะกรรมการการศึ
้นพื้นฐาน (คณะทํ
และแผนการจั
ดการเรี
ยนรู้กยลุม่มในพระบรมราชู
สาระการเรียนรู้ภปาษาต่
คํคณะจั
าสั่งมูดลคูนิ่มธือิกครู
ารศึ
กษาทางไกลผ
านดาวเที
ถัมภ างประเทศ ภาคเรียนที่ ๑1
(คณะทํ
รรมากรดานวิ
ชาการ
คณะปรับางานของอนุ
ปรุงคู่มือครูแกละแผนการจั
ดการเรี
ยนรู)้
ยนรูกษาทางไกลผ
้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียยมในพระบรมราชู
นที่ 1๑
คํกลุาสั่ม่งสาระการเรี
มูลนิธิการศึ
านดาวเที
ปถัมภ.
(คณะกรรมการตรวจต
นฉบัปบเล่คูมมือคูครู
ดการเรี
ยนรู ยแต
คณะตรวจปรู๊ฟและจันดตทำรู
่มือและแผนการจั
ครูและแผนการจั
ดการเรี
นรูล้ ะกลุมสาระการเรียนรู)
946
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1๑
ปกหลังด้านใน
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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

จ

การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
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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ค�ำชี้แจง
ประกอบการใช้แผนการจัดการเรีคํยานรู
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชี้แ้ จง

1

วัตถุประสงค
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนสอนเพื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนภาคเรียนที่ 1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีจุดประสงคเพื่อใหครูผูสอนทางไกล
ผานดาวเทียมสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ชวยประหยัดเวลาในการคนหาและสรางสื่อการเรียนการสอนของครูทั้งครูผูสอนโรงเรียนตนทางและโรงเรียน
ปลายทาง
องคประกอบของรายวิชา
ในแตละรายวิชา ประกอบดวย
ระดับชั้น
หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู
มัธยมศึกษาปที่ 1
7
60
มัธยมศึกษาปที่ 2
6
60
มัธยมศึกษาปที่ 3
8
60
การออกแบบหนวยการเรียนรูยึดแนวทาง Theme-based และ Content-based learning เปนหลักใน
การสอนคํ าศัพท โครงสรางทางภาษาและมีการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 เขาดวยกันทุกแผนการจัดการ
เรียนรูโดยเนนทักษะหลักหนึ่งทักษะ ในหนึ่งแผนการจัดการเรียนรูและบูรณาการเขากับทักษะรองอื่นๆ ทั้งการฟง
การพูด การอาน และการเขียน มีการจัดลําดับขั้นตอนกระบวนการสอนใชหลัก ดังนี้
1. การสอนคําศัพท โครงสรางทางไวยากรณใชขั้นตอน PPP คือ
1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Lead in / Warm up)
2) ขั้นสอน (Presentation)
3) ขั้นฝก (Practice)
4) ขั้นนําไปใช (Production)
2. การสอนทักษะฟงและอานใชขั้นตอน Pre / While / Post ไดแก
1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Lead in / Warm up)
2) ขั้นกอนการฟง / การอาน (Pre-listening / Reading)
3) ขั้นขณะการฟง / การอาน (While-listening / Reading)
4) ขั้นหลังการฟง / การอาน (Post-listening / Reading)
3. การสอนทั กษะพู ด / เขี ย น มักจะเป น กิจ กรรมที่ อยูในขั้ น ตอนของ Production และ Postlistening / reading เพื่อใหสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กําหนดใหผูเรียนสามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่ฟงหรืออานได เพื่อนําไปสูการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

1

ช

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

3
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา อ23101 รายวิชาภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง
และค�ำอธิ
ายได้อยยา่างถู
งถูกกตตอ้องง ออา่านออกเสี
นออกเสียยงขงขอ้อความ
ความขาขว่าวโฆษณาและบทร
โฆษณาและบทร
้อยกรองสั
ต้องตามหลั
และคํ
าอธิ บายได
อยกรองสั
้น ๆ้น ถูๆกตถูอกงตามหลั
กการก
การอ
าน รวมทั
และเขี
่ความเรี
ยงให้
ประโยคและข้ออความ
ความ เลืเลืออกหั
กหัววขข้อเรื่อง ระบุ
ระบุ
อา น ่รวมทั
้งระบุ้งระบุ
และเขี
ยนสืยนสื
่อที่อไมทีใ่ไชมค่ใชวามเรี
ยงให
สัมสพััมพันธนกธ์ับกับประโยคและข
ใจความสํ าคั ญ รายละเอี ย ดสนั บ สนุ น รวมทั้งใหเหตุผ ล และยกตัว อยางประกอบจากเรื่องที่ฟงและอาน
สามารถพู ด และเขี ย นโต ต อบ ให ข อ มู ล บรรยาย เกี่ ย วกั บ ตนเอง เรื่ อ งใกล ตั ว ประสบการณ ข า ว
สถานการณ กิจกรรม รวมทั้งแสดงความตองการ แสดงความคิดเห็น เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิ เ สธ สรุ ป วิ เ คราะห ให เ หตุ ผ ลจากเรื่ อ งที่ ฟ ง และอา นรวมทั้ ง ในสถานการณ ต า ง ๆ ได อ ย า งเหมาะสม
นอกจากนั้นยังสามารถเลือกใชภาษา น้ําเสียง กิริยาทาทางเพื่อสื่อสาร และอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู
ขนบธรรมเนียมประเพณีไดอยางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาอยางมีเหตุผลที่เปนประโยชนตอสวนรวม สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกตางทางโครงสรางภาษา
งภาษา ชีวิตความเป
ความเปนนอยู
อยู  และวั
และวัฒฒนธรรมของเจ
นธรรมของเจาาของภาษาและของไทย
ของภาษาและของไทย สามารถใช้
สามารถใช
ภาษาอั
งกฤษทั
้งในการสื
่อสารทั้งจในสถานการณ
จําลอง
ริง ในชุ
ชนและสั
งคมได
ภาษาอั
งกฤษทั
้งในการสื
่อสารทั
้งในสถานการณ
ําลอง ในสถานการณ
จริงในสถานการณ
ในชุมชนและสังจคมได
อยามงถู
กตองเหมาะสม
อยางถู้งกมีตทอักงเหมาะสม
รวมทั้งมีทักษะกระบวนการในการสื
บคน คอนมูคว
มูล ขอาเท็
จจริ่องงมืตั้งอ
รวมทั
ษะกระบวนการในการสื
บคน คนควา สรุปรวบรวมข
ล าขอสรุเท็ปจรวบรวมข
จริงตั้งคําอถามสร
งเครื
ถามสรางเครื
่องมือ กํอามูหนดแหล
รวบรวมขงเรี
อมูยลนรูจากสื
ง ๆมสาระการเรี
และที่เกี่ยวขยนรู
องกัอบื่นกลุเพืม่อสาระ
กํคําหนดแหล
งรวบรวมข
ล จากสื่องและแหล
ตาง ๆ่อและแหล
และที่เกีง่ยเรีวขยอนรูงกัตบากลุ
ใชใน
การเรีายเสนอข
นรูอื่นอมูเพื
ใชในการนํ
เสนอขอมูล การศึกษาต
และการประกอบอาชี
พ มีความตระหนั
และเห็
น
การนํ
ล ่อการศึ
กษาตอาและการประกอบอาชี
พ มีคอวามตระหนั
กและเห็นประโยชน
ในการเขารกวมกิ
จกรรม
ประโยชนในการเข
ารวมกิจกรรมทางภาษาและวั
ฒานธรรมตามความสนใจกํ
าหนดเป
าหมายในชีวสามารถเผยแพร
ิตของตนเองได
ทางภาษาและวั
ฒนธรรมตามความสนใจกํ
าหนดเป
หมายในชีวิตของตนเองได
อยางเหมาะสม
อยางเหมาะสม
ประชาสั
น ธ และท
ขอมูลองถิ
ขา่นวสาร
ในโรงเรีงกฤษทั
ย น ชุม้งชน
และทอและร
งถิ่นวเป
ประชาสั
มพันธ ขสามารถเผยแพร
อมูล ขาวสาร ในโรงเรี
ยน ชุมมพัชน
เปนภาษาอั
โดยตนเอง
มกันบ
ภาษาอั
งกฤษทั
โดยตนเอง
หมู
คณะได
อยา้งงสร
างสรรค และรวมกับหมูคณะไดอยางสรางสรรค
เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย
สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ม 3/1 – ม 3/4
ต 2.1 ม 3/1 – ม 3/2
ต 4.1 ม 3/1
รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด

ต 1.2 ม 3/1 – ม 3/5
ต 2.2 ม 3/1 – ม 3/2
ต 4.2 ม 3/1

ต 1.3 ม 3/1
ต 3.1 ม 3/1
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

รหัสวิชา อ 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

รายวิ
าภาษาอังงกฤษพื
กฤษ ้นฐาน
ชื่อวิชชาภาษาอั
เวลา 60 ชั่วโมง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
จํานวน 1.5 หนวยกิต

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน
2. อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองสัน้ ๆ ถูกตองตามหลักการอาน
3. ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน
4. เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. สนทนาและเขียนโต้
นโตตอบข้
อบขอมูลลเกีเกีย่ ่ยวกั
วกับบตนเอง
ตนเอง เรือ่ องต
งตา่ างง ๆๆ ใกล
ใกลต้ ตวั ัวสถานการณ
สถานการณ์ ขขา่ าววเรืเรือ่ ่องที
งทีอ่ ่อยูยูใ่ นความสนใจ
ในความ
สนใจของสั
คม และสื
่อสารอย
่องและเหมาะสม
ของสั
งคม งและสื
่อสารอย่
างต่าองตเนือ่อเนืงและเหมาะสม
2. ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายอยางเหมาะสม
3. พูดและเขียนแสดงความต
อ อตอบรั
บและปฏิ
เสธการให
ความช
วยเหลื
อในอ
นแสดงความตออ้ งการ
งการเสนอและให
เสนอและให้ความช
ความช่วยเหลื
วยเหลื
ตอบรั
บและปฏิ
เสธการให้
ความช่
วยเหลื
สถานการณตางตๆ่างอยๆางเหมาะสม
ในสถานการณ์
อย่างเหมาะสม
4. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
หรืออานอยางเหมาะสม
5. พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม
ประสบการณ และขาว/เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดย
การพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ที่อยู
ความสนใจของสังคม
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สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช
ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
1. เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ
และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และ
เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
ตัวชี้วัด
1. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงการ
เรี
ยนรูย และนํ
าเสนอด
วยการพู
ดและการเขี
ยน ยน
การเรี
นรู และนํ
าเสนอด
วยการพู
ดและการเขี
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
1. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม
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มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
ตัวชี้วัด
1. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม และสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและ
แหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ

7
โครงสรางรายวิชา
รหัสวิชา อ23101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
2562
รวมเวลา 54 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
1

My Interests

2

Leisure and
Entertainment

3

Shopping

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.3/2
ต 1.1 ม.3/4
ต 1.2 ม.3/4
ต 1.2 ม.3/5
ต 1.3 ม.3/1
ต 2.1 ม.3/1
ต 3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1
ต 1.1 ม.3/2
ต 1.1 ม.3/3
ต 1.1 ม.3/4
ต 1.2 ม.3/1
ต 1.2 ม.3/4
ต 1.2 ม.3/5
ต 1.3 ม.3/1
ต 2.1 ม.3/1
ต 2.1 ม.3/2
ต 3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1
ต 4.2 ม.3/1
ต 1.1 ม.3/1
ต 1.2 ม.3/2
ต 1.3 ม.3/1
ต 2.1 ม.3/1
ต 2.2 ม.3/1

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

สนทนาและโตตอบขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง การศึกษาและอาชีพ เลือกใช
ภาษาและสํานวนในการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ เพื่อใชใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพ

7

10

ฟงประโยค ขอความเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามวางและนันทนาการ พูด
บรรยายความรู
สึก สความคิ
ดเห็ดนเห็น
พูดบรรยายความรู
ึก ความคิ
และประสบการณของตนเองเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ อานจับ
อ่ใจความสํ
านจับใจความสํ
าคัญ จากสื
าคัญ จากสื
่อสิ่งพิ่อมสิพ่งพิแมละพและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมใหเหตุผล
สนับสนุน เขียนบรรยายเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามวางในชีวิตประจําวัน
ของตนเอง รวมทั้งเขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อใช
ภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
การซื้อสินคาและผลิตภัณฑ รวมถึง
โฆษณาสินคาตาง ๆ นักเรียนตอง
เรียนรูคําศัพท สํานวน โครงสราง
ทางภาษา ตลอดจนวัฒนธรรมที่

8

15

8

15
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หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู

4

Travelling

5

Local Products
(OTOP)

6

Stay Fit

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ต 3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1
ต 4.2 ม.3/1
ต 1.1 ม.3/1
ต 1.1 ม.3/2
ต 1.1 ม.3/3
ต 1.1 ม.3/4
ต 1.2 ม.3/1
ต 1.2 ม.3/2
ต 1.2 ม.3/4
ต 1.2 ม.3/5
ต 1.3 ม.3/1
ต 2.1 ม.3/1
ต 3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1
ต 4.2 ม.3/1
ต 1.1 ม.3/1
ต 1.1 ม.3/4
ต 1.2 ม.3/1
ต 1.2 ม.3/4
ต 2.1 ม.3/1
ต 2.2 ม.3/2
ต 3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1
ต 4.2 ม.3/1
ต 1.1 ม.3/1
ต 1.1 ม.3/3
ต 1.1 ม.3/4
ต 1.2 ม.3/1

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ทีสอดแทรกในภาษาสื
่สอดแทรกในภาษาสื่อสารได
่อสารไดอยอายงมี
างมี
ประสิทธิภาพ
สํานวนที่ใชในการเชิญชวน ตอบรับ
และปฏิเสธคําเชิญ คําแนะนําในการ
เลนน้ําที่สระน้ําอยางปลอดภัย การ
การเขี
ยนบรรยายโปสการ
โปสการดดอีอีเมล
เมลการพู
การพูด
เขียนบรรยาย
สนทนา และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสบการณ สถานที่
ทองเที่ยว การคนควาขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวและคําแนะนํา
เกี่ยวกับ water safety จาก
อินเทอรเน็ต ตลอดจนการแสดง
บทบาทสมมติ

7

10

การอาน การเขียน และการพูดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑใน
ทองถิ่น (OTOP) นักเรียนตองมี
ความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และ
โครงสรางของประโยค สามารถนําไป
ถายโอนและสื่อสารกับผูอื่นและ
นําไปใชกับสาระการเรียนรูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ

7

10

.ใชทักษะทางภาษาทั้งทักษะในการ
ฟง พูด อาน เขียน คําแนะนํา คํา
ค�ำชี
คําอธิ
การอ
านฉลากยา
ชี้แจง้แจงคําอธิ
บายบาย
การอ
านฉลากยา
โฆษณายา คําแนะนํา เกี่ยวกับการ

8

15

8ฐ

9
หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.3/2
ต 1.2 ม.3/5
ต 3.1 ม.3/1
ต 4.1 ม.3/1

7

Celebrations

8

Science and
Technology
for life

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

การออกกํ
ลังกาย
อาหาร
ขภาพและและ
ออกกําลังากาย
อาหาร
สุขสุภาพ
สวัสดิการนักเรียนมีความเขาใจ
คําศัพท สํานวน ภาษา โครงสราง
ประโยค เพื่อใชภาษาสื่อสารไดอยาง
มีปาระสิ
ธิภาพ
อย่
งมีปทระสิ
ทธิภาพ
การอานบทอานเกี่ยวกับเรื่องที่
นาสนใจ เชน การเฉลิมฉลองของแต
ละประเทศ วัฒนธรรมการจัดเลี้ยง
ผูเรียนจะไดเรียนรูคําศัพท สํานวน
โครงสรางประโยค เพื่อใชในการ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง
ที่ตนชื่นชอบและสูตรอาหารในการ
เฉลิมฉลองนั้น ๆ นอกจากนี้ผูเรียน
จะไดฝกสนทนาเกี่ยวกับการเชื้อเชิญ
การตอบรับ และปฏิเสธ สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันและเปน
พื้นฐานตอการเรียนในระดับสูงตอไป

ต 1.1 ม.3/1
ต 1.1 ม.3/3
ต 1.1 ม.3/4
ต 1.2 ม.3/1
ต 1.2 ม.3/3
ต 1.2 ม.3/4
ต 1.2 ม.3/5
ต 1.3 ม.3/1
ต 1.3 ม.3/2
ต 2.1 ม.3/1
ต 2.1 ม.3/2
ต 2.2 ม.3/2
ต 4.1 ม.3/1
ต 1.1 ม.3/3 เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคต
ต 1.1 ม.3/4 ประโยชนของวิทยาศาสตรและ
ต 1.2 ม.3/2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
ต 1.2 ม.3/4 การรูเทาทันโทษของการใช
ต 1.2 ม.3/5 เทคโนโลยีเกินความจําเปน การใช
ต 1.3 ม.3/1 เทคโนโลยีอยางเหมาะสม การขอ
ต 2.1 ม.3/1 และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใช
ต 2.2 ม.3/1 เทคโนโลยีอยางเหมาะสม
ต 3.1 ม.3/1
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
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หนวยการเรียนรูที่ 1
ชื่อหนวยการเรียนรู My Interests
รหัสวิชา อ23101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
เวลา 7 ชั่วโมง
2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และ
แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.2 มี ทั ก ษะการสื่ อ สารทางภาษาในการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล
ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลอธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม
ต 1.2 ม.3/5 พู ด และเขี ย นบรรยายความรูสึ ก และความคิ ด เห็ น ของตนเองเกี่ ย วกั บ เรื่อ งต าง ๆ
กิจกรรมประสบการณ และขาว/เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.3 นําเสนอขอมูลข าวสาร ความคิ ดรวบยอด และความคิดเห็ นใน
เรื่องตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ ประเด็น
ตาง ๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
ต 2.1 ม.3/1 เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิรยิ าทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
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สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐานการเรียนรู ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่นและเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
ตัวชี้วัด
ต 3.1 ม.3/1 คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จาก
แหลงเรียนรู และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐานการเรียนรู ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชน
และสังคม
ตัวชี้วัด
ต 4.1 ม.3/1 ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สรุปหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียด และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน
จากสื่อ ประเภทตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล อธิบาย
เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม บรรยายความรูสึกและความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว/เหตุการณ อยูในความสนใจของตนเองหรือ
สังคม พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ใชภาษา น้ําเสียง และกริยา
ทาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา คนควา รวบรวม และ
สรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูและนําเสนอ
ด ว ยการพู ด และการเขี ย น ใช ภ าษาสื่ อสารในสถานการณ จ ริง /สถานการณ จํ าลองที่ เกิ ดขึ้ น ในห อ งเรีย น
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
3. สาระการเรียนรู
ความรู (Knowledge)
คําศัพทเกี่ยวกับวิชาที่เรียน หลักสูตรพิเศษ อาชีพ การสมัครงาน โฆษณาสมัครงาน
ไวยากรณ/รูปประโยค
Modal: would, will, may, can
I like English but I don’t like math.
Would you like to study at ……….?
What do you want to be in the future?
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ทักษะ/กระบวนการ (Skills / Process)
1. ทักษะการฟง
2. ทักษะการพูด
3. ทักษะการอาน
4. ทักษะการเขียน
เจตคติ (Attitudes)
1. มั่นใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. มีมารยาทในการสื่อสาร
3. รักการเรียนรูและฝกฝนทักษะภาษาอยางจริงจัง
4. เห็นความสําคัญในการใชทักษะภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรูเนื้อหาวิชาที่มีความสัมพันธ
กับกลุมสาระวิชาอื่น
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
4.4.ความสามารถในการใช
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
การสนทนาเกี่ยวกับการเรียนและอาชีพ
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เกณฑการประเมินผลงาน ชิ้นงานหรือภาระงาน
วิธีการ
เครื่องมือ
ทดสอบความรูดานคําศัพทและ
- แบบทดสอบ/ แบบฝกหัด
--ใบงาน
ไวยากรณ
ใบงาน
ประเมินการพูดและการเขียน
แบบประเมินการพูด
และการเขียน
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางาน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 16 – 20
หมายถึง ดีมาก
คะแนน 14 - 15 หมายถึงหมายถึ
ดี ง ดี
คะแนน 12 - 13 หมายถึงหมายถึ
พอใชง พอใช้
คะแนน 0 - 11
หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ ดี ขึ้นไป

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70
ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป
ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป
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กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูนําเสนอคําศัพทโดยใหนักเรียนชวยกันคนหาคําตอบเกี่ยวกับ
ชื่อวิชา
จํานวน 4 คําดังนี้
(1)___ A T___
(2) ___ ___ G ___ I ___ H
(3) A ___ ___
(4) ___ U ___ I ___
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

เรื่อง My Favorite Subject
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ดานทักษะและกระบวนการ
Presentation
สามารถพูดแสดงความรูสึกชอบหรือไมชอบตอวิชา 3. ครูนําเสนอบัตรคําศัพท/Power Point ใหนักเรียนดูเกี่ยวกับวิชา
ที่เรียนได
ต่ตา ง ชๆ
ๆ เช่เชนน English, math, science, art, etc.
ดานคุณลักษณะ
นักเรียนรวมกันบอกรายวิชาที่เรียน และคนหาการใชคําเรียกชื่อ
วิชา เปนภาษาอังกฤษ
1. มีวินัย
- art หมายถึงวิชาศิลปะ
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
- mathematics หมายถึงวิชาคณิตศาสตร

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. บอกความหมายของคําศัพท สํานวน ประโยค
ที่เกี่ยวกับชื่อวิชาตาง ๆ ได
2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่เรียนโดยใชโครงสราง
ประโยคที่เรียนได

หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพทเกี่ยวกับชื่อวิชา
ประโยคคําถามเกี่ยวกับวิชาที่ชอบ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรคําศัพทชื่อวิชาตาง ๆ
2. บัตรคําศัพทหรือไฟล PowerPoint
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง My Favorite Subject

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

14

145

หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง My Favorite Subject
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
- English หมายถึงวิชาภาษาอังกฤษ
- science หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร
- computer หมายถึงวิชาคอมพิวเตอร
- library หมายถึง วิชาหองสมุด
- music หมายถึง วิชาดนตรี
- history หมายถึง วิชาประวัติศาสตร
- Physical Education หมายถึง วิชาพลศึกษา
4. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพทพรอมกันอยางถูกตองตาม
หลักการอาน
5. ครูถามความหมายคําศัพทที่เรียนโดยถามทั้งหองและรายบุคคล
6. ครูกระตุนและดึงความสนใจของนักเรียน โดยใชคําถามและ คํา
ตอบต
อไปนี
้ ้
ค�ำตอบต
อไปนี
1. T: What is your favorite subject?
S: My favorite subject is ……………
2. T: Do you like math?
S: Yes, I do. / No, I don’t.
3. T: What subject do you like?
S: I like English and arts but I don’t like math.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

15
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หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Practice
8. นักเรียนฝกถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่ชอบ โดยใชโครงสรางประโยค
ที่สรุปขางตน
9. นักเรียนทําใบงานที่ 1 โดยสอบถามเพื่อน จํานวน 5 คน
A: What is your favorite subject?
B: My favorite subject is math.
A: Do you like science?
B: No, I don’t. What subject do you like?
A: I like English but I don’t like math.

เรื่อง My Favorite Subject
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
7. นักเรียนพูดตามครูทีละขอและรวมกันสรุปโครงสรางการสนทนา
ถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่ชอบ
Q: What is your favorite subject?
A: My favorite subject is ………..
Q: Do you like…………………………?
A: Yes, I do. /No, I don’t.
Q: What subject do you like?
A: I like………. and……….. but I don’t like………………. .

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

16
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หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Production
10. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 3 คน เพื่อชวยกันสรุปวิชาที่เพื่อนชอบ
มากที่สุด จํานวน 3 ลําดับหลังจากทํากิจกรรมตามใบงานที่ 1 เรื่อง
My Favorite Subject ถาม-ตอบวิชาที่เพื่อนชอบเรียน จํานวน 5
คน ตามโครงสรางทางภาษาที่ไดเรียนมาแลว
11. แตละกลุมสงตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเกี่ยวกับ
การสรุปรายวิชาที่เพื่อนชอบมากที่สุด โดยใชรูปแบบประโยคคือ
Most of my friends like…………………

เรื่อง My Favorite Subject
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

17

178

18
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
1. บอกความหมายของ
ตรวจใบงาน
คําศัพท สํานวน ประโยค ที่
เกี่ยวกับชื่อวิชาตาง ๆ ได
2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่
เรียนโดยใชโครงสราง
ประโยคที่เรียนได
ดานทักษะ/ความรู
สามารถพูดแสดงความรูสึก สังเกตการพูด
ชอบหรือไมชอบตอวิชาที่
เรียนได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ใบงานที่ 1

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

แบบประเมินการพูด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

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

189

19
บัตรคําศัพทที่ 1.1 เรื่อง Subjects
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง My Favorite Subject
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Mathematics
Thai
English
Science
Social Studies

10
19

20
บัตรคําศัพทที่ 1.1 เรื่อง Subjects
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง My Favorite Subject
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Computer Science
Guidance
Physical Education
Art
Citizenship

11
20
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ใบงานที่ 1 เรื่อง My favorite subject is English
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง My Favorite Subject
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Ask and answer about favorite subjects.
Example:
A: What is your favorite subject?
B: My favorite subject is math.
A: Do you like science?
B: No, I don’t. What subject do you like?
A: I like English but I don’t like math.
1. Name: ……………………………………………………………………………………….
A: What is your favorite subject?
B: ……………………………………………………………………………………………
A: Do you like ………………………….?
B: ……………………………………. What subject do you like?
A: ……………………………………. but …………………………………….
2. Name: …………………………………………………………………………………………...
A: What is your favorite subject?
B: ………………………………………………………………………………
A: Do you like ……………………….….?
B: ……………………………………. What subject do you like?
A: ……………………………………. but ………………………………….
3. Name: ……………………………………………………………………………………….
A: What is your favorite subject?
B: …………………………………………………………………………………………..
A: Do you like ………………………….?
B: ……………………………………. What subject do you like?
A: ……………………………………. but …………………………………….

12
21

22
4. Name: …………………………………………………………………………………………...
A: What is your favorite subject?
B: ………………………………………………………………………………………………
A: Do you like …………………………..?
B: ……………………………………. What subject do you like?
A: ……………………………………. but ……………………………………
5. Name: …………………………………………………………………………………………...
A: What is your favorite subject?
B: ………………………………………………………………………………………………
A: Do you like …………………………..?
B: ……………………………………. What subject do you like?
A: ……………………………………. but …………………………………

13
22

ที่

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ชื่อ - นามสกุล

5

ความคล่อองแคล
งแคล่วว
ความคล
ความพยายามในการสื่อ่อสาร
ความพยายามในการสื
สาร

คะแนนรวม

5

โครงสร้าางไวยากรณ
งไวยากรณ์
โครงสร

การออกเสี
นอง ยง
การออกเสียยงและทํ
งและท�ำานองเสี
เสียง
คํค�าำศัศัพพทท์

23

แบบประเมินการพูด

5
5
5
25

หมายเหตุ
14
23

ใชความพยายามที่จะพูดให
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด
เสริมเติมประโยคบาง และใช
ภาษาทาทางเขาชวยบางใน
การทําความเขาใจ

5. ความพยายามในการสื่อสาร ใชความพยายามในการสื่อสาร ใชความพยายามในการพูด
(Effort to communicate) นอย และไมสนใจวาผูฟงจะ
บาง แตไมพยายามมากนัก
เขาใจในสิ่งที่ตนพูดหรือไม
ในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได

มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับพอใช

พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอ
เขาใจ

สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง
เล็กนอย

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถสนทนาได
โดยการใชประโยคงาย ๆ สั้นๆ

มีการออกเสียงที่ผิดอยูมาก

ระดับคะแนน
ษะการพูด
2 เกณฑ
คะแนนการใหคะแนนทั3กคะแนน

มีการหยุดเวนชวงในการพูด
บาง แตผฟู ง สามารถเขาใจ
สิ่ง ที่พูดได

4. ความคลองแคลว (Fluency)

มีการหยุดเวนชวงในการพูด
บอยมาก แมแตในประโยค
สนทนาสั้น ๆ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคสนทนางาย ๆ

2. คําศัพท (Vocabulary)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

ออกเสียงได แตก็ยากแกการ
ทําความเขาใจ

1 คะแนน

1. การออกเสียงและทํานองเสียง
(Pronunciation and
intonation)

รายการการประเมิณ
4 คะแนน

มีความพยายามอยางจริงจัง
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใชความ
พยายามอยางมากที่จะพูด
เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใช
ภาษาทาทางประกอบการพูด

มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดไดคลองแคลว
แตยังไมเปนธรรมชาติ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

สามารถออกเสียงใหผูฟง
เขาใจไดอยางชัดเจน

เกณฑ์การให้บคะแนนทักการพูด

ใชความพยายามมากเปน
พิเศษที่จะพูดใหผฟู ง เขาใจสามารถ
แสดงออกถึงความพยายาม
อยางสูง ทั้งนําเสียง คําพูด
กิริยาทาทางเพื่อชวยใหผูฟง
เขาใจในสิ่งทตี นพูดโดยเสริม
เพิ่มเติมรายละเอียด

สามารถพูดไดอยาง
คลองแคลว พูดสนทนาได
เปนธรรมชาติ

ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยค
ไดชัดเจน

สามารถออกเสียงถูกตอง
ชัดเจนกลเคียงหรือคลายคลึงกับ
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับ เจา
ของภาษา
มีความสามารถในการใช
คําศัพทในการสนทนาไดอยาง
เหมาะสม อีกทั้งรูจักใชสํานวน
ในการสนทนาดวย

5 คะแนน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง My Favorite Subject
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผสู อนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดยพิจารณาจาก
เกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีทตี่ องการบันทึกพฤติกรรมทีส่ ังเกต
พบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ

16
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจ ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และมีความเพียร
ใสและมีความ
พยายามในการเรียนรู
และ มีความเพียร
เพียรพยายาม
และรวมกิจกรรม
พยายามในการ
ในการเรียนรูแ ละรวม เรียนรูและรวม
การเรียนรู
กิจกรรมการเรี
กรรมการ ยนรู กิจกรรมการเรียนรู
บางครั
เรียนรูบ้งางครั้ง
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจ
ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย
ทํางาน
ในการทํางานไดรับ ในการทํางานที่
ทํางานดวยความเพียร ที่มอบหมาย มอบหมายใหสําเร็จ ไดรับมอบหมาย
พยายาม และอดทน
ใหสําเร็จ มีการปรับปรุง
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
และพัฒนาการทํางาน
เปาหมาย
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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Presentation
3. ครูนําประโยคที่นักเรียนตอบมาเขียนลงตารางเพื่ออธิบายและ
นําเสนอโครงสรางประโยคเงื่อนไข
Conditional
Result
If I want to be a singer, I will take a singing
singing course.
I will take a cooking course.
If I want to be a chief,
course.
If I want to be a boxer, I will take a cooking

ดานทักษะและกระบวนการ
พูดสนทนาเกี่ยวรายละเอียดคอรสเรียนพิเศษได

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
สามารถสนทนาถาม - ตอบเกี่ยวกับคอรสเรียน
พิเศษโดยใชโครงสรางประโยคที่ไดเรียนมาได

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูนําเสนอภาพอาชีพจํานวน 7 อาชีพแลวสนทนาซักถาม
นักเรียน
T: What do they do?
Ss: He is an …………… / She is a……………….
T: If you want to be a………………., what course will you
take?
Ss: I will take ………………………………. course.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

ขอบเขตเนื้อหา
สํานวนประโยคในการบอกรายละเอียดของคอร
คอร์ส
สเรียนพิเศษตาง ๆ If I want to be a singer, I
Iwill
willtake
takeaasinging
singing course.
course.
I can learn how to sing.
sing

หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง Interesting Courses
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ภาพอาชีพตาง ๆ
2. ภาพกิจกรรม บัตรคําศัพท /PowerPoint
3. ใบงานที่ 2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

พิเศษที่นาสนใจโดยใชโครงสรางที่ไดเรียนรูมา
T: What can I do in cooking course?
S: You can learn how to cook.
T: If you want to be a chef, what will you study?
S: I will study cooking.

รายวิชา ภาษาอังกฤษ
If I want to be an actor, I will take a boxing
If I want to be a
course.
นรูทtake
ี่ 2 an acting
magician, แผนการจัดการเรีI ยwill
If I want to เรืbe่องa Interestingcourse.
Courses
businessman, รายวิชา ภาษาอัI งwill
กฤษtake a jogging
IfIfIfII Iwant
want
totobe
bebeaananfootball
actor,
wantto
actor, Icourse.
Iwill
will take
take a boxing
boxingcourse.
player,
I Iwill
will take
take aan acting course.
IfIfI Iwant
wanttotobebeaa magician, course.
will take
takecourse.
a jogging
If I want to be a businessman, business
magician,
I Iwill
an
actingcourse.
football course.
Iwill
will take
take a business
wanttotobebeaa football Icourse.
IfIfI Iwant
Iwill
will take
take a football
player,
businessman,
Icourse.
jogging course.
If I want to be a football course.
player,
I will take a
4. ครูนําเสนอบทสนทนาในการถาม
– ตอบเกีcourse.
่ยวกับคอรสเรียน
business
พิเศษที่นาสนใจโดยใชโครงสรางทีI่ไดwill
เรียนรู
มา a football
take
T: What can I do in cooking
course?
course.
S: You can learn how to cook.
T: If you want to be a chef, what will you study?
study cooking.
4. ครูS:นIําwill
เสนอบทสนทนาในการถาม
– ตอบเกี่ยวกับคอรสเรียน
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Practice
5. นักเรียนจับคู ฝกสนทนาสอบถามรายละเอียดของสิ่งที่นักเรียน
และเพื่อนสนใจจะเรียนพิเศษเพิ่มเติม โดยครูแนะนําเพิ่มเติมวา
นอกเหนือจากตัวอยางที่ครูนํามาเสนอยังมีคอรสอะไรอีกที่นักเรียน
รูจัก เชน football course , boxing course, weaving course,
dancing course, swimming course.
A: What can I do in singing course?
B: You can learn how to sing.
A: If you want to be a singer, what will you study?
B: I will study singing.
A: What can I do in football course?
B: You can learn how to play football.
A: If you want to be a football player, what will you
study?
B: I will study playing football.
6. นักเรียนทําใบงานที่ 2 โดยใชประโยคเหลานี้สอบถามเพื่อน
จํานวน 5 คน แลวจดบันทึกคําตอบลงในใบงานที่ 2

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง Interesting Courses
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Production
7. นักเรียนสรุปขอมูลจากการสอบถามเพื่อน นักเรียนสวนใหญ
สนใจเรียนพิเศษวิชา(คอรส)อะไรบางและรวมถึงความสนใจของ
ตนเอง ตามรูปแบบดังนี้
แบบที่ 1 กรณีชอบเหมือนเพื่อน
Most of my friends want to be a/ an …………………………. .
They want to study a/ an ………………. course and they
want to learn how to ………….... . And I want to be a / an
……………….,
I want to study ………… course and I want to learn how
to……… .

S2: I will study a/an……………………. course.
S1: If you want to learn how to ……., what will you
study? studty?
S2: I will study a/ an ……………. course.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง Interesting Courses
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
S1: If you want to be a/an ………., what will you
study? studty?
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง Interesting Courses
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
แบบที่ 2 กรณีชอบไมเหมือนเพื่อนสวนใหญ
Most of my friends want to be a/ an …………………………. .
They want to study a/ an …………………. course and they
want to learn how to ……………….... . But I want to be a /
an ……………….,
I want to study ………… course and I want to learn how
to………… .
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
1. บอกความหมายของ
ตรวจใบงาน
คําศัพท สํานวน ประโยค
ที่เกี่ยวกับชื่อวิชาตาง ๆ ได
2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่
เรียนโดยใชโครงสรางประโยค
ที่เรียนได
ดานทักษะ/ความรู
สามารถพูดแสดงความรูสึก สังเกตการพูด
ชอบหรือไมชอบตอวิชา
ที่เรียนได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ใบงานที่ 1

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

แบบประเมินการพูด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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บัตรภาพที่ 2 เรื่อง Interesting Courses
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Interesting Courses
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

55

บัตรภาพที่ 4.1 เรื่อง What do you want to be in the future?
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Favorite Job
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: www.googleimage.com
ที่มา: www.googleimage.com
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ใบงานที่ 2 เรื่อง Interesting Courses
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Interesting Courses
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Do a survey by asking your friends with the questions given.

Making a survey
1. Name ………………………………………………………………….
A: What do you want to be?
B: I want to be a/ an………..……………………….
A: What course will you take?
B: I will take a/ an………..………………………….
A: What can you do in a/ an ……… course?
B: I can learn how to ………………………………
2. Name ……………………………………………………………….
A: What do you want to be?
B: ……………………………………………………………
A: What course will you take?
B: ……………………………………………………..………
A: What can you do in a/ an ………………… course? B: ……………………………………………………………….
3. Name ………………………………………………………………….
A: What do you want to be?
B: ……………………………………………………………
A: What course will you take?
B: …………………………………………………………….
A: What can you do in a/ an ………………… course? B: ……………………………………………………………..
4. Name ………………………………………………………………….
A: What do you want to be?
B: …………………………………………………………...
A: What course will you take?
B: …………………………………………………………….
A: What can you do in a/ an ………………… course? B: ……………………………………………………………..
5. Name ……………………………………………………………………
A: What do you want to be?
A: What course will you take?
A: What can you do in a/ an ………………… course?

B: ………………………………………………………..
B: …………………………………………………………….
B: ……………………………………………………………….
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ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ชื่อ - นามสกุล

5

ความพยายามในการสื่อสาร

ความพยายามในการสื่อสาร

คะแนนรวม

5
5
5
25

ความคลองแคลว

โครงสรางไวยากรณ
ความคล่องแคล่ว

5

โครงสร้างไวยากรณ์

การออกเสี
นอง ยง
การออกเสียงและทํ
งและท�ำานองเสี
เสียง
ค�ำศัพท์
คําศัพท

35

แบบประเมินการพูด

หมายเหตุ
26
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1 คะแนน

1. การออกเสียงและ
ออกเสียงได แตก็ยากแก
ทํานองเสียง
การทําความเขาใจ
(Pronunciation and
intonation)
intonation)
2. คําศัพท (Vocabulary) มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสม
อยูเพียงประมาณ
100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
3. โครงสรางไวยากรณ
ไวยากรณอยูมาก
(Grammatical
แมแต ในประโยค
structure)
สนทนางาย ๆ
4. ความคลองแคลว
มีการหยุดเวนชวงในการ
(Fluency)
พูดบอยมาก แมแตใน
ประโยคสนทนาสั้น ๆ

รายการการประเมิณ
3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

36

พูดโดยมีสําเนียงภาษา สามารถออกเสียงใหผูฟง สามารถออกเสียง
แมปะปนอยูบาง แตก็ยัง เขาใจไดอยางชัดเจน
ถูกตอง ชัดเจน
พอเขาใจ
ใกลเคียงหรือคลายคลึง
กับเจาของภาษา
มีความสามารถในการใช มีความสามารถในการใช มีความสามารถในการใช มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยาง
คําศัพทในการสนทนาได
คําศัพทคอนขางจํากัด คําศัพทอยูในระดับ
เหมาะสม
อยางเหมาะสม อีกทั้ง
มีคําศัพทพื้นฐานสะสม พอใช
รูจักใชสํานวนในการ
อยูเพียงประมาณ
สนทนาดวย
200 คํา
สามารถใชไวยากรณ
ใชไวยากรณผิดพลาดอยู มีขอผิดพลาดในการใช ใชไวยากรณถูกตอง
ในวงจํากัด สามารถ
บางแตผูฟงก็สามารถฟง ไวยากรณเพียงเล็กนอย สื่อความหมายของประโยค
สนทนาไดโดยการใช
แตมิไดทําใหความหมาย ไดชัดเจน
เขาใจได
ประโยคงาย ๆ สั้นๆ
ของประโยคเปลี่ยนไป
มีการหยุดเวนชวงในการ สามารถพูดตอเนื่องได สามารถพูดได
สามารถพูดไดอยาง
พูดบาง แตผูฟงสามารถ พอใช แตยังมีการหยุด คลองแคลว
คลองแคลว พูดสนทนา
เขาใจสิ่งที่พูดได
เวนชวงบางเล็กนอย
แตยังไมเปนธรรมชาติ ไดเปนธรรมชาติ

มีการออกเสียงที่
ผิดอยูมาก

2 คะแนน

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนนทักษะการพู
ด

เกณฑ์การให้บคะแนนทักการพูด
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5. ความพยายามในการ
สื่อสาร
(Effort to
communicate)

รายการการประเมิณ

ใชความพยายามในการ
สื่อสารนอย และไม
สนใจวาผูฟงจะเขาใจใน
สิ่งที่ตนพูดหรือไม

1 คะแนน

ใชความพยายาม
ในการพูดบาง แตไมพยายาม
มากนักในการที่จะพูดใหผูฟง
เขาใจ

2 คะแนน

ใชความพยายามที่จะพูด
ใหผูฟงเขาใจ โดย
พยายามพูดเสริมเติม
ประโยคบาง และใช
ภาษาทาทางเขาชวยบาง
ในการทําความเขาใจ

ระดับคะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน

มีความพยายามอยาง
จริงจังที่จะพูดใหผฟู ง เขาใจใช
ความพยายามอยางมาก
ที่จะพูดเสริมเพิ่มเติม
เพื่อความเขาใจที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นและมีการใชภาษา
ทาทางประกอบการพูด

เกณฑ์การให้บคะแนนทักการพูด

ใชความพยายามมาก
เปนพิเศษที่จะพูดใหผฟู ง เขาใจ
สามารถแสดงออกถึง
ความพยายามอยางสูง
ทั้งนําเสียง คําพูด กิริยา
ทาทางเพื่อชวยใหผูฟง
เขาใจในสิ่งที่ตนพูดโดย
เสริมเพิ่มเติมรายละเอียด

5 คะแนน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง My Favorite Subject
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที
เลขที่ ่
11
2
3
4
55
66
7
7
8
8
9
9
10
10
12
11
13
12
14
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล

มีมีววินินัยัย

มุงมั่นใน
มุ ่ ง มั่ น ในการ
ใฝใฝ่เรีเยรีนรู
ยนรู ้ การ
ท�ำงาน
ทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
ดชอบต
อ่ งาน
งานที่มอบหมาย รัไมบร่ ผิบั ดผิชอบต
องาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ ยนรู้และร่วม
การเรี
นรูและรวมยนรู้
กิเรีจยกรรมการเรี
บางครั
้ง
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
ยง ย ง
ทีมอบหมายเพี
่ ม อบหมายเพี
บางส่
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
การเรี
เรียนรูยแนรู
ละรและร
วม วม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
ทีมอบหมาย
่มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจ
ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย
ทํางาน
ในการทํางานไดรับ ในการทํางานที่
ทํางานดวยความเพียร ที่มอบหมาย มอบหมายใหสําเร็จ ไดรับมอบหมายให
พยายาม และอดทน
สําเร็จ มีการ
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
ปรับปรุงและ
เปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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เรื่อง Further Study
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
คําศัพทเกี่ยวกับประเภทสถานศึกษา ระดับ
Warm up
ระดั
ษา และการใช
ภ้ าษาในการสอบถามข
การศึบการศึ
กษา กการใช
ภาษาในการสอบถามข
อมูล อ้ มูล 1. นักเรียนเลนเกมแขงขันตออักษรเปนคําศัพท
เกี่ยวกับการศึกษาตอ
P R I M A R Y
แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน ใหชวยกันเรียงอักษรเปน
จุดประสงคการเรียนรู
คําศัพท เมื่อตอไดถูกตองแลว ครูถามนักเรียน
ดานความรู
T: What does this word mean? Primary means …
1. บอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับประเภทของ
Ss: ประถม/ขั้นตน
สถานศึกษาได
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ถามตอบโดยใชโครงสรางประโยคที่เรียนได
Presentation
ดานทักษะและกระบวนการ
3. คุณครูนําเสนอคําศัพทเกี่ยวกับระดับการศึกษาโดยใชรูปภาพ
พูดสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาตอ
นักเรียนและหองเรียนของโรงเรียนประกอบ ครูอานออกเสียง
คําศัพททีละคํา นักเรียนฝกอานตามอยางถูกตองตามหลักการอาน
ดานคุณลักษณะ
nursery, kindergarten, primary school, secondary school,
1. มีวินัย
high school, college , university
2. ใฝเรียนรู
4. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับขอมูลสถานศึกษาแตละระดับในหัวหิน
3. มุงมั่นในการทํางาน
เชน

หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. เกมตออักษร
2. บัตรคําศัพทที่ 3.1 และ 3.2
3. บัตรภาพนักเรียนและหองเรียนของ
โรงเรียน (ใหครูผูสอนเตรียมภาพโรงเรียน
ตนเอง)
4. ใบงานที่ 3 เรื่อง Further Study

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Practice
6. นักเรียนจับคูสนทนาสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเรียนตอของ
เพื่อน และสอบถามคูสนทนาเกี่ยวกับสถานศึกษาที่ตองการจะไป
ศึกษาตอหลังจากจบระดับชั้น ม.3 โดยใชคําถามตามตัวอยางครู
S1: Would you like to further your study?
S2: ……………………………………………………………
S1: Where would you like to further your study?
S2: ……………………………………………………………

เรื่อง Further Study
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
T: Do we have colleges / universities in Hua Hin?
What are their names?
Ss: …………………………………….
5. ครูนําเสนอรูปแบบการถาม- ตอบเกี่ยวกับการตัดสินใจเรียนตอ
T: Would you like to further your study?
S: Yes, I would. / No, I wouldn’t.
T: Where would you like to further your study?
S: I would like to study in Technical College.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Production
7. นักเรียนสอบถามเพื่อนจํานวน 5 คน เกี่ยวกับการตัดสินใจเรียน
ตอ และสถานศึกษาที่เพื่อนตองการจะไปศึกษาตอหลังจากจบ
ชั้น ม.3 ตามใบงานที่ 3 เรื่อง Further Study
S1: Where would you like to further your study?
S2: I would like to study at Chumphon Technical
College.
8. หลังจากทําการสอบถามเรียบรอยแลว นักเรียนแตละคนสรุปและ
วิเคราะหขอมูลที่ไดตามรูปแบบดังนี้
Most of my friends would like to study in ………………. and I
want to study in ……………………………. too.
หรือ
Most of my friends would like to study in ……………….. but
I want to study in ……………………………. .

เรื่อง Further Study
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

42

33
42

43
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
1. บอกความหมายของ
ตรวจใบงาน
คําศัพท สํานวน ประโยค ที่
ที่เ่ยกีวกั
่ยวกับชืบ่อชืวิ่อชวิาต
ชาต่างางๆ ๆไดได้
เกี
2. ถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่
เรียนโดยใชโครงสราง
ประโยคที่เรียนได
ดานทักษะ/ความรู
สามารถพูดแสดงความรูสึก สังเกตการพูด
ชอบหรือไมชอบตอวิชาที่
เรียนได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ใบงานที่ 2

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

แบบประเมินการพูด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ........................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข..............................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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บัตรคําศัพทที่ 3.1 เรื่อง Further Study
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Further Study
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Nursery
Kindergarten
Primary school
Secondary school
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บัตรคําศัพทที่ 3.2 เรื่อง Further Study
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Further Study
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

High school
College
University

36
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ใบงานที่ 3 เรื่อง Further Study
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Further Study
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Do a survey by asking your friends with the questions given.

Making a survey
1. Name ………………………………………………………………..
A: Would you like to further your study?
B: ……………………………………………………………
A: Where would you like to further your study? B: …………………………………………………………….
2. Name ……………………………………………………………….
A: Would you like to further your study?
B: ……………………………………………………………
A: Where would you like to further your study? B: …………………………………………………………….
3. Name ………………………………………………………………….
A: Would you like to further your study?
B: ……………………………………………………………
A: Where would you like to further your study? B: …………………………………………………………….
4. Name ………………………………………………………………….
A: Would you like to further your study?
B: ……………………………………………………………
A: Where would you like to further your study? B: …………………………………………………………….
5. Name ……………………………………………………………………
A: Would you like to further your study?
B: ……………………………………………………………
A: Where would you like to further your study? B: ……………………………………………………………

37
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ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ชื่อ - นามสกุล

5

ความคล่องแคล่ว

ความพยายามในการสื่อ่อสาร
ความพยายามในการสื
สาร

คะแนนรวม

5
5
5
25

โครงสรางไวยากรณ
ความคลองแคลว

5

โครงสร้างไวยากรณ์

การออกเสี
นอง ยง
การออกเสียงและทํ
งและท�ำานองเสี
เสียง
ค�ำศัพท์
คําศัพท

47

แบบประเมินการพูด

หมายเหตุ
38
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5. ความพยายามในการสื่อสาร
(Effort to communicate)

4. ความคลองแคลว (Fluency)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

1. การออกเสียงและทํานองเสียง
(Pronunciation and
intonation)
2. คําศัพท (Vocabulary)

รายการการประเมิณ
มีการออกเสียงที่ผิดอยูมาก

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถสนทนาได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้นๆ
มีการหยุดเวนชวงในการ
มีการหยุดเวนชวงในการพูด
พูดบอยมาก แมแตใน
บาง แตผูฟงสามารถเขาใจ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
สิ่งที่พูดได
ใชความพยายามในการ
ใชความพยายามในการพูด
สื่อสารนอย และไมสนใจวา บาง แตไมพยายามมากนัก
ผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่ตนพูด ในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ
หรือไม

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคสนทนางาย ๆ

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน
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พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
สามารถออกเสียงใหผูฟงเขาใจ สามารถออกเสียงถูกตอง ชัดเจน
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอเขาใจ ไดอยางชัดเจน
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับเจาของ
ภาษา
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใชคําศัพท
คําศัพทอยูในระดับพอใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม
ในการสนทนาไดอยางเหมาะสม
อีกทั้งรูจักใชสํานวนในการสนทนา
ดวย
ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
ความหมายของประโยคไดชัดเจน
แต่
ท�ำให้
ความหมายของ
มิไดมทิได้ําให
ความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช
สามารถพูดไดคลองแคลว
สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง
แตยังไมเปนธรรมชาติ
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให
มีความพยายามอยางจริงจัง
ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใชความ ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
เสริมเติมประโยคบาง และใช พยายามอยางมากที่จะพูด
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
ภาษาทาทางเขาชวยบางใน
เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่ สูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด กิริยา
การทําความเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใชภาษา ทาทางเพื่อชวยใหผูฟงเขาใจในสิ่ง
ทาทางประกอบการพูด
ที่ตนพูดโดยเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียด

ระดับคะแนน
เกณฑ
การใหคะแนนทัก3ษะการพู
2 คะแนน
คะแนน ด

เกณฑ์การให้บคะแนนทักการพูด
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Further Study
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผสู อนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดยพิจารณาจากเกณฑ
ที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมทีส่ ังเกตพบ
เพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่ ่
เลขที
1
1
2
2
33
44
55
66
77
88
9
9
10
10
12
1311
1412
1513
1614
1715
1816
1917
20
18
19
20

-สกุลล
ชืชื่อ่อ-สกุ

มีมีววินินัยัย

มุงมัมุ่น่งมัใน่นในการ
นรู ้ การ
ใฝใฝ่เรีเรียยนรู
ท�ำงาน
ทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจ
ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย
ทํางาน
ในการทํางานไดรับ ในการทํางานที่
ทํางานดวยความเพียร ที่มอบหมาย มอบหมายใหสําเร็จ ไดรับมอบหมายให
พยายาม และอดทน
สําเร็จ มีการ
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
ปรับปรุงและ
เปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับอาชีพได

r

Presentation
3. ครูนําเสนอคําศัพทและประโยคเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่
ประกอบอาชีพตาง ๆ แลวใหนักเรียนอานออกเสียงตามครูพรอมกัน
และใหนักเรียนออกเสียงดวยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
T: These are occupations. Repeat after me.
Architect /ˈɑː.kɪ.tekt/, YouTuber /ˈjuː.tʃuː.b.ə /,

เรื่อง Occupations
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูใหนักเรียนดูภาพบุคคลที่มีชื่อเสียง เชน ดารา นักรอง นักกีฬา
ที่ครูนําเสนอจํานวน 3 ภาพแลวครูสนทนาซักถามนักเรียน
T: What’s his/ her name?
จุดประสงคการเรียนรู
S1: His / Her name is…………………. .
ดานความรู
T: What does he /she do?
1. บอกความหมายคําศัพท สํานวน ประโยคและ
S2: He /she’s an …………../………….. .
ขอความสั้นๆ เกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ประกอบ T: Where does he / she work?
อาชีพได
S3: He/she works at …………………. .
2. ถามตอบโดยใชรูปประโยคที่เรียนไดถูกตอง
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพทเกี่ยวกับชื่ออาชีพตาง ๆ สถานที่ประกอบ
อาชีพ การถามตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ใฝฝนใน
อนาคต

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรภาพอาชีพตาง ๆ นักรอง นักกีฬาฯ
2. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง What do you want
to be in the future?
3. ใบงานที่ 4.2 เรื่อง What do you want
to be in the future?

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Practice
5. นักเรียนทําใบงานที่ 4.1 เรือ่ ง What do you want to be in
the future? โดยจับคูอาชีพกับคําอธิบายอาชีพนั้น ๆ ใหถูกตอง
6. นักเรียนฝกแตงประโยคโดยใชโครงสรางประโยค relative
Clause : who โดยนําคําตอบจากใบงานที่ 4.1 มาแตงเปนประโยค
ที่สมบูรณ

เรื่อง Occupations
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
veterinarian/,/ˌvet.ər.ɪˈneə.ri.ən/,
ve-tə-rə-ˈner-ē-ən/, dentist
/ˈdentɪst/,
engineer/
veterinarian
dentist,
engineer,
/ˌendʒɪˈnɪr/
, boxer/ˈfaɪəˌfaɪ.tər/,
/ˈbɒksə(r)/, firefigther
/ˈfaɪəfaɪtə(r)/,
boxer,
firefighter
photographer,
photographer /fəˈtɒɡrəfə(r)/, plumber /ˈplʌmə(r)/, painter
plumber, painter
/ˈpeɪntə(r)/
These
areareplaces.
office,school,
school,office,
office,
railway
There
places.Post
Post office,
railway
station,
rice
field,rice
paddy
field,
hospital,
confield,
station
station,
field,
paddy
field,farm,
hospital,
farm,firecorn
field,
fire station
4. ครูแนะนําเสนอประโยคในการอธิบายอาชีพเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ
โดยใช Relative clause ( who )
เชน - An architect is a person who designs the buildings.
- A teacher is a person who teaches students in a
aSchool,
School,etc.
etc.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Production
7. นักเรียนสนทนาซักถามเพื่อนจํานวน 5 คน เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองใฝฝนในอนาคตโดยใหเหตุผลประกอบในใบงานที่ 4.2
A: What do you want to be in the future and why?
B: I want to be a nurse because I want to take
care of sick people.
8. นักเรียนจับคูรวมกันสรุปอาชีพที่เพื่อน ๆ ใฝฝนอยากจะเปนใน
อนาคตมากที่สุดลงในทายใบงานที่ 4.2

เรื่อง Occupations
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. บอกความหมายคําศัพท
สํานวน ประโยคและขอความ
สั้นๆ เกี่ยวกับอาชีพ และ
สถานที่ประกอบอาชีพได
2. ถามตอบโดยใชรูปประโยค
ที่เรียนไดถูกตอง
ดานทักษะ/ความรู
สามารถสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับอาชีพได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

ใบงานที่ 4.1

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตการพูด

1. ใบงานที่ 4.2
ผานเกณฑการประเมิน
2. แบบประเมินการพูด รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ........
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บัตรภาพที่ 4.1 เรื่อง What do you want to be in the future?
วยการเรี่ 4.1
ยนรูเรืที่ ่อ1งแผนการจั
ดการเรี
ที่ 4 to
เรื่องbeMyinFavorite
Job
บัหน
ตรภาพที
What do
youยนรู
want
the future?

รายวิชายนรู
ภาษาอั
กฤษ อ23101
ภาคเรี
ยนที
ชั้น่อมังธMy
ยมศึกFavorite
ษาปที่ 3 Job
หนวยการเรี
ที่ 1 งแผนการจั
ดการเรี
ยนรู
ที่ ่ 41 เรื

รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
บัตรภาพที่ 4.1 เรื่อง What do you want to be in the future?
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Favorite Job
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: www.googleimage.com

ที่มา: www.googleimage.com
ที่มา: www.googleimage.com
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บัตรภาพที่ 4.2 เรื่อง What do you want to be in the future?
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Favorite Job
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ชา ภาษาอั
อ23101
ภาคเรีwant
ยนที่ to
1 ชัbe
้นมัin
ธยมศึ
ที่ 3
บัรายวิ
ตรภาพที
่ 4.2 เรืง่อกฤษ
ง What
do you
theกษาป
future?
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Favorite Job
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

บัตรภาพที่ 4.1 เรื่อง Wh

หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนก

รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ

ที่มา: www.googleimage.com
ที่มา: www.googleimage.com

ที่มา: www.googleimage.com
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บัตรภาพที่ 4.3 เรื่อง What do you want to be in the future?

57

หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Favorite Job
รายวิ
ชา ภาษาอั
อ23101
ยนที่ 1toชั้นbe
มัธin
ยมศึthe
กษาป
ที่ 3
บัตรภาพที
่ 4.3 งเรืกฤษ
่อง What
doภาคเรี
you want
future?
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Favorite Job
บัตรภาพที
เรื่อง What
you want
future?
รายวิ่ ช4.1
า ภาษาอั
งกฤษ do
อ23101
ภาคเรีto
ยนทีbe่ 1inชั้นthe
มัธยมศึ
กษาปที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Favorite Job
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: www.googleimage.com
ที่มา: www.googleimage.com
ที่มา: www.googleimage.com
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ใบงานที่ 4.1 เรื่อง What do you want to be in the future?
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Favorite Job
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Match the occupations with their definitions.

Occupations
Definitions
1. .......... Architect A. a person who treats people’s teeth.
2. ………Youtuber
B. a person who stops fire from burning.
3. ………Veterinarian C. a person who repairs or controls machines, engines or
electrical equipment.
4. ……….Dentist
D. a person who takes photograph, either as a job or hobby.
5. ……….Engineer
E. a person who designs new buildings and makes
certain that they are built correctly.
6. ……….Boxer
F. a person who repairs water pipes, baths, toilets, etc.
7. ……….Firefighter G. a person who takes part in the sport of boxing.
8. …… Photographer H. a person who often uses the website YouTube, especially
someone who makes and appears in video on the website.
9. ……….Plumber
I. a person who paints surfaces, such as walls and doors.
10. ……...Painter
J. a person trained in the medical treatment of animals.
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เฉลย ใบงานที่ 4.1 เรื่อง What do you want to be in the future?
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Favorite Job
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Match the occupations with their definitions.

Occupations
1. ....E... Architect
2. …H… Youtuber
3. …J…. Veterinarian

Definitions
A. a person who treats people’s teeth.
B. a person who stops fire from burning.
C. a person who repairs or controls machines, engines
or electrical equipment.
4. …A… Dentist
D. a person who takes photograph, either as a job or
hobby.
5. …C…. Engineer
E. a person who designs new buildings and makes
certain that they are built correctly.
6. …G… Boxer
F. a person who repairs water pipes, baths, toilets, etc.
7. …B… Firefighter
G. a person who takes part in the sport of boxing.
8. …D… Photographer H. a person who often uses the website YouTube,
especially someone who makes and appears in videos on
the website.
9. …F… Plumber
I. a person who paints surfaces, such as walls and doors.
10. ..I… Painter
J. a person trained in the medical treatment of animals.
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ใบงานที่ 4.2 เรื่อง What do you want to be in the future?
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง My Favorite Job
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Do a survey by asking your friends with the questions given.

Making a survey
Example: A: What do you want to be in the future and why?
B: I want to be a nurse because I want to take care of sick people.
1. Name: ……………………………………………………………………
A: What do you want to be in the future and why?
B: ……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Name: ……………………………………………………………………
A: What do you want to be in the future and why?
B: ……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Name: ……………………………………………………………………
A: What do you want to be in the future and why?
B: ……………………………………………………………………………………………………………………….
4. Name: ……………………………………………………………………
A: What do you want to be in the future and why?
B: ……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Name: ……………………………………………………………………
A: What do you want to be in the future and why?
B: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Conclusion: >> ………………………………. isIs the most favourite occupation of all students.
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ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ชื่อ - นามสกุล

5

ความคล่อองแคล
งแคล่วว
ความคล
ความพยายามในการสื่อ่อสาร
ความพยายามในการสื
สาร

คะแนนรวม

5

โครงสร้าางไวยากรณ
งไวยากรณ์
โครงสร

การออกเสี
งและทํำานองเสี
นอง ยง
การออกเสียยงและท�
เสียง
คํค�าำศัศัพพทท์

61

แบบประเมินการพูด

5
5
5
25

หมายเหตุ
52
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5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to
communicate)

4. ความคลองแคลว
(Fluency)

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา

มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

สามารถออกเสียงใหผูฟง
เขาใจไดอยางชัดเจน

4 คะแนน

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช สามารถพูดไดคลองแคลว
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง แตยังไมเปนธรรมชาติ
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให มีความพยายามอยางจริงจัง
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใช
เสริมเติมประโยคบาง และ ความพยายามอยางมากที่จะ
ใชภาษาทาทางเขาชวยบาง พูดเสริมเพิ่มเติมเพื่อความ
ในการทําความเขาใจ
เขาใจที่ชาัดใจที
เจนยิ
่งขึ้นและมี
อความเข
่ชัดเจนยิ
่งขึ้นและมี
การใชภาษาทาทาง
ประกอบการพูด

มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับพอใช

ารออกเสียยงที
งทีผ่ ่ผดิ ิดอยู
อยูม่  าก พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
มีการออกเสี
มาก
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอ
เขาใจ

ระดับคะแนน
2 คะแนน
คะแนน ด
เกณฑ
การใหคะแนนทัก3ษะการพู

สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถสนทนา
ไดโดยการใชประโยคงง่าย ๆ
สัๆ้นสัๆ้นๆ
มีการหยุดเวนชวงในการ มีการหยุดเวนชวงในการ
พูดบอยมาก แมแตใน
พูดบาง แตผูฟงสามารถ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
เขาใจสิ่งที่พูดได
ใชความพยายามในการ ใชความพยายามในการพูด
สื่อสารนอย และไมสนใจ บาง แตไมพยายามมากนัก
วาผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่
ในการที่จะพูดใหผูฟง
ตนพูดหรือไม
เขาใจ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสม
อยูเพียงประมาณ 100
คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแต
ในประโยคสนทนางาย ๆ

2. คําศัพท (Vocabulary)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน

1. การออกเสียงและทํานอง
เสียง (Pronunciation and
intonation)

รายการการประเมิณ

เกณฑ์การให้บคะแนนทักการพูด

ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
แสดงออกถึงความพยายาม
อยางสูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด
กิริยาทาทางเพื่อชวยใหผูฟง
เขาใจในสิ่งที่ตนพูดโดยเสริม
เพิ่มเติมรายละเอียด

สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ

ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยคได
ชัดเจน

สามารถออกเสียงถูกตอง
เจน ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับ
ชัดเจน
ใกลาของภาษา
เคียงหรือคลายคลึงกับ
เจ
เจาของภาษา
มีความสามารถในการใช
คําศัพทในการสนทนาไดอยาง
ค�ำศั
เหมาะสม
อีกทัอี้งกรูทัจ้งักรูใช
อย
างเหมาะสม
จักสใชําสนวน
ํานวน
ในการสนทนาดวย

5 คะแนน
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แบบประเมิ
แบบประเมิ
นคุนณคุลัณกลัษณะอั
กษณะอั
นพึนงพึประสงค
งประสงค“มี“มี
วินวัยินใฝ
ัย ใฝ
เรียเรีนรูยนรู
 มุง มุมัง่นมัในการทํ
่นในการทํ
างาน”
างาน”
หนหน
วยการเรี
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 1ที่ แผนการจั
1 แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 4ที่ เรื4 ่อเรืง่อMy
ง MyFavorite
FavoriteJob
Job
รายวิ
รายวิ
ชาชภาษาอั
า ภาษาอั
งกฤษ
งกฤษอ23101
อ23101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ยนที
่ 1 ่ ชั1้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาป
กษาป
ที่ ท3ี่ 3
คําชีคํา้แชีจง้แจง
ใหคใหรูผคสู รูอนสั
ผสู อนสั
งเกตพฤติ
งเกตพฤติ
กรรมนั
กรรมนั
กเรีกยเรีนเกี
ยนเกี
่ยวกั่ยบวกัความมี
บความมี
วินัยวินใฝัย เใฝ
รียเนรู
รียนรู
และมุ
 และมุ
งมั่นงมัในการทํ
่นในการทํ
างาน
างาน
โดยพิ
โดยพิ
จารณาจากเกณฑ
จารณาจากเกณฑ
ที่กําทีหนด
่กําหนด
แลวแลเขีวยเขีนผลการประเมิ
ยนผลการประเมิ
นเปนนเปตันวเลขใส
ตัวเลขใส
ลงในช
ลงในช
องตามหั
องตามหั
วขอวทีขอ่ปทีระเมิ
่ประเมิ
น กรณี
น กรณี
ที่ตทอี่ตงการบั
องการบั
นทึนกทึพฤติ
กพฤติ
กรรมที
กรรมที
ส่ ังเกตพบ
ส่ ังเกตพบ
เพิ่มเพิเติ่มมเติใหมบใหันบทึันกในช
ทึกในช
องหมายเหตุ
องหมายเหตุ

เลขที
เลขที
่ ่
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020

่อ-สกุ
ชื่อชื-สกุ
ลล

มุงมุมุมั่นง่นมัมัใน่น่นใน
มีวมีินวัยินัย ใฝใฝ
เรียเรีนรูยนรู
  การ
การ
ในการ
ำางาน
ทํท�าทํงาน
งาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ

64
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจ
ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย
ทํางาน
ในการทํางานไดรับ ในการทํางานที่
ทํางานดวยความเพียร ที่มอบหมาย มอบหมายใหสําเร็จ ไดรับมอบหมายให
พยายาม และอดทน
สําเร็จ มีการ
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
ปรับปรุงและ
เปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถกรอกขอมูลตัวเองลงใบสมัครงานอยางงาย

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
บอกความหมายคําศัพท สํานวน ประโยคและ
ขอความสั้นๆ เกี่ยวกับใบสมัครงาน

หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
คําศัพท สํานวน ประโยค ขอความสั้นๆ เกี่ยวกับ
การกรอกขอมูลในใบสมัครงาน

Pre - writing
3. ครูเริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครงาน
T: If you need this job, you need to /should apply
for it. What will you do first?
4. ครูนําเสนอคําศัพท สํานวน ขอความสั้น ๆ ที่จําเปนตอการ
สมัครงาน เชน confident, 3 years experiences, skills in
computer, excellent, average, university graduate,
strong command of spoken and written English and

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
เรื่อง Job Application
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1.ครูสนทนาซักถามนักเรียนวานักเรียนสามารถหางานไดจาก
แหลงใดบาง
T: If you are looking for a job, where can you find it?
S: I can find jobs on the internet/ in newspaper/
in classified advertisement.
T: If you need this job, what should you do?
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงานที่ 5.1 เรื่อง I need a job (1)
2. ใบงานที่ 5.2 เรื่อง I need a job (2)
3. ใบงานที่ 5.3 เรื่อง Mind map
4. พจนานุกรมภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - writing
8. นักเรียนแบงกล ุม กลุมละ 3-5 คนชวยกันสรุปคําศัพท สํานวน
ขอความสั้น ๆ ที่ใชในการสมัครงานลงในใบงานที่ 5.3 เรื่อง
I need a job (3) แผนผังความคิด (Mind map)

While - writing
6. นักเรียนทําใบงานที่ 5.1เรื่อง I need a job (1) เปนการจับคู
คําศัพทกับความหมายของความหมายของคําศัพทโดยนักเรียน
สามารถใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษชวยได
7. นักเรียนทําใบงานที่ 5.2 เรื่อง I need a job (2) กรอกขอมูล
ในใบสมัครงาน โดยครูคอยชวยแนะนํานักเรียนในการกรอกขอมูล

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
เรื่อง Job Application
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Thai, ability to work under deadline /pressure
5. นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนที่จําเปน
ตอการสมัครงานเพิ่มเติม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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67
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/
วิธีการ
ประเมิน
ดานความรู
บอกความหมายคําศัพท ตรวจใบงาน
สํานวน ประโยคและ
ขอความสั้นๆ เกี่ยวกับใบ
สมัครงาน
ดานทักษะ/ความรู
สามารถกรอกขอมูล
ตรวจใบงาน
ตัวเองลงใบสมัครงาน
อยางงาย
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ใบงานที่ 5.1

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

ใบงานที่ 5.2
ใบงานที่ 5.3

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมินใน
อันพึงประสงค
ระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบงานที่ 5.1 เรื่อง I need a job (1)
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง Job Application
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Match the words or phrases with their meanings.

Words / Phrases
……….. Application
……….. Employment
……….. Position applied for
……….. Expected salary
………. Personal information.
………..Title
……….. First name

……….. Family name
……….. Date of birth
……….. Level of education
……….. Special interest
……….. Address
……….. Signature

Definitions / example
A. the day you were born, shown in numbers, or words
and numbers.
B. the name that you share with other members of your
family; last name.
C. the information of your own.
D. the number of the house, name of road, and name of
the town where a person lives oe works, and where
letter can be sent.
E. the position that you want to apply.
F. the money you expect or hope to get from your work.
G. your name written by yourself, always in the same
way,
usually to show that something has been written or
agree by you.
H. an official request for something, usually in writing.
I. a grade or series of educating system.
J. a word that is used before someone’s name, starting
their social rank, qualifications, position in organization,
sex, etc.
K. the fact of somone being paid to work for a company
or oganiztion.
L. the name that was given to you when you were born
and that comes before your family name.
M. Somethings that you are strongly interested in.
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เฉลย ใบงานที่ 5.1 เรื่อง I need a job (1)
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง Job Application
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Match the words or phrases with their meanings.

Words / Phrases
……H….. Application
……K….. Employment
….. E ….Position applied for
…… F….. Expected salary
……C…. Personal
information.
…. J….. Title
…… L …..First name

……B….. Family name
……A….. Date of birth
……. I ….. Level of education
……M….. Special interest
……D….. Address
……G….. Signature

Definitions / example
A. the day you were born, shown in numbers, or words
and numbers.
B. the name that you share with other members of your
family; last name.
C. the information of your own.
D. the number of the house, name of road, and name of
the town where a person lives oe works, and where
letter can be sent.
E. the position that you want to apply.
F. the money you expect or hope to get from your work.
G. your name written by yourself, always in the same
way,
usually to show that something has been written or
agree by you.
H. an official request for something, usually in writing.
I. a grade or series of educating system.
J. a word that is used before someone’s name, starting
their social rank, qualifications, position in organization,
sex, etc.
K. the fact of somone being paid to work for a company
or oganiztion.
L. the name that was given to you when you were born
and that comes before your family name.
M. Somethings that you are strongly interested in.
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ใบงานที่ 5.2 เรื่อง I need a job (2)
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง Job Application
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Fill in the form with your own information.

APPLICATION FORM FOR EMPLOYMENT
Position applied for ………………………………………… Expected Salary …………………………………
Personal Information
Title: (Mr. / Mrs. / Ms.)
First name ……………………………………………………Family name ……………………………………..….....
Age ………… Date of Birth ………………………… Telephone Number …………………………………
Education………………………………………………………………………………………………………………………….
Special interest…………………………………………………………………………………………………………………
Address……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Computer Skills:
Excellent
Good
Fair
Poor
English Skills
Excellent
Good
Fair
Poor

(…………………………………………….)
Signature
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ใบงานที่ 5.3 เรื่อง I need a job (3)
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง Job Application
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

The information needs for
application for employment
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7263
63
7263 63

แบบประเมิ
แบบประเมิ
นคุนณคุลัณกลัษณะอั
กษณะอั
นพึนงพึประสงค
งประสงค“มี“มี
วินวัยินใฝ
ัย ใฝ
เรียเรีนรูยนรู
 มุง มุมัง่นมัในการทํ
่นในการทํ
างาน”
างาน”
หนหน
วยการเรี
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 1ที่ แผนการจั
1 แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 4ท5ี่ เรื4 ่อเรืง่อMy
ง MyFavorite
FavoriteJob
Job
Job
Application
รายวิ
รายวิ
ชาชภาษาอั
า ภาษาอั
งกฤษ
งกฤษอ23101
อ23101ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ยนที
่ 1 ่ ชั1้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาป
กษาป
ที่ ท3ี่ 3
คําชีคํา้แชีจง้แจง
ใหคใหรูผคสู รูอนสั
ผสู อนสั
งเกตพฤติ
งเกตพฤติ
กรรมนั
กรรมนั
กเรีกยเรีนเกี
ยนเกี
่ยวกั่ยบวกัความมี
บความมี
วินัยวินใฝัย เใฝ
รียเนรู
รียนรู
และมุ
 และมุ
งมั่นงมัในการทํ
่นในการทํ
างาน
างาน
โดยพิ
โดยพิ
จารณาจากเกณฑ
จารณาจากเกณฑ
ที่กําทีหนด
่กําหนด
แลวแลเขีวยเขีนผลการประเมิ
ยนผลการประเมิ
นเปนนเปตันวเลขใส
ตัวเลขใส
ลงในช
ลงในช
องตามหั
องตามหั
วขอวทีขอ่ปทีระเมิ
่ประเมิ
น กรณี
น กรณี
ที่ตทอี่ตงการบั
องการบั
นทึนกทึพฤติ
กพฤติ
กรรมที
กรรมที
ส่ ังเกตพบ
ส่ ังเกตพบ
เพิ่มเพิเติ่มมเติใหมบใหันบทึันกในช
ทึกในช
องหมายเหตุ
องหมายเหตุ

เลขที
่ ่
เลขที
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020

ชื่อชื-สกุ
ลล
่อ-สกุ

มุงมุมุมั่นง่นมัมัใน่น่นใน
มีวมีินวัยินัย ใฝใฝ
เรียเรีนรูยนรู
  การ
การ
ในการ
ำางาน
ทํท�าทํงาน
งาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตน
ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ตามขอตกลง
ขอตกลงได
ในงานที่มอบหมาย
และไมรับผิดชอบตอ บางประเด็น และ
งานที่มอบหมาย ไมรับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การเรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงาน
ที่มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
การเรี
เรี
ยนรูยแนรู
ละรและร
วม วม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงาน
ทีม่ อบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจ
ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย
ทํางาน
ในการทํางานไดรับ ในการทํางานที่
ทํางานดวยความเพียร ที่มอบหมาย มอบหมายใหสําเร็จ ไดรับมอบหมายให
พยายาม และอดทน
สําเร็จ มีการ
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
ปรับปรุงและ
เปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะการอานแลวสามารถบอกรายละเอียด
ของสิ่งที่อานได

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
บอกความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับโฆษณา
ประกาศรับสมัครงานได

ขอบเขตเน้อื หา
การอานประกาศโฆษณารับสมัครงาน

หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Pre - reading
3. ครูนําเสนอคําศัพทที่เกี่ยวของกับประกาศโฆษณาการรับสมัคร
งาน และใหนักเรียนอานออกเสียงโดยเนนเสียงหนัก - เบาของคํา
(stress) อยางถูกตองตามหลักการอาน
- vacant position, qualification, requirement, skill,
benefit, advantage
4. ครูนําเสนอประกาศโฆษณาการรับสมัครงานแลวใหนักเรียน
ชวยกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาในโฆษณาการรับสมัครงาน
จะมีการแจงขอมูลอะไรบาง

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. นักเรียนทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับขอมูลที่จะตองใชกรอกลงในใบ
สมัครงาน เชน first name, family name, sex,
title, address, date of birth, age, nationality, salary,
position applied for, personal information,
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

เรื่อง Job Advertisement
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรคําศัพท
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง Job Advertisement
3. ใบความรูที่ 6.1, 6,2 และ 6.3 เรื่อง Job
Advertisement
4. โฆษณาประกาศรับสมัครงาน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - reading
6. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลสรุปจาก ใบงานที่ 6
เรื่อง Job Advertisement หนาชั้นเรียน

While - reading
5. นักเรียนแบงกล ุม กลุมละ 3 -5 คน เพื่อทําใบงานที่ 6 เรื่อง
Job Advertisement โดยแตละกลุมเลือกประกาศรับสมัครงาน
ตามที่ตนเองสนใจ 1 อัน คือ ใบความรูที่ 6.1, 6.2 หรือ 6.3
แลวกรอกรายละเอียดของใบประกาศรับสมัครงานลงในตารางตามหัวขอ
ที่กําหนด

เรื่อง Job Advertisement
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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76
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
บอกความหมายของคําศัพท 
เกี่ยวกับโฆษณาประกาศ
รับสมัครงานได
ดานทักษะ/ความรู
1. ทักษะการอานแลว
สามารถบอกรายละเอียด
ของสิ่งที่อานได
2. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

ใบงานที่ 6

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตการทํางาน
กลุม

1. ใบงานที่ 6
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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77
ใบความรูท ี่ 6.1 เรื่อง Job Advertisement
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง Job Advertisement
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: www.googleimage.com
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ใบความรูท ี่ 6.2 เรื่อง Job Advertisement
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง Job Advertisement
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: www.googleimage.com
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ใบความรูท ี่ 6.3 เรื่อง Job Advertisement
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง Job Advertisement
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: www.googleimage.com
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80
ใบงานที่ 6 เรื่อง Job Advertisement
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง Job Advertisement
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Choose only 1 job advertisement and then fill out the form.

JOB ADVERTISEMENT DETAILS

Position >>>
Company Information >>
Main task /
Responsibilities >>>
Important requirements or
Qualification >>>
Information about
motivational Factors
e.g. salary or incentive >>
Information about location /
working time >>>
Information about
the application >>>
Contact person >>>
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81
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง Job Advertisement
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรั
ยอมรับบผัฟงงความคิ
ความคิดดเห็เห็นนของ
ของ
ผู้อื่น
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
รายการ
รายการ
1. ความร
วมมือในการ
1.
ความรวมมือในการ
ทํางาน
ทํ2.างาน
ความตั้งใจทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
3.
ยอมรั
ง อื่น
ความคิ
ดเห็บนฟของผู
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
4.
สราความคิ
งสรรคดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมื3 อในการ
ให
วามรวมมมื
ทําคงานกลุ
อยอาในการ
งดี
ทํมีคางานกลุ
มอยางดี
วามตั้งใจในการ
มีทํคางานอย
วามตั้งใจในการ
างดี
ทํรวามแสดงความคิ
งานอยางดี ดเห็น
รและยอมรั
วมแสดงความคิ
บฟง ดเห็น
และยอมรั
ง อื่น
ความคิดเห็บนฟของผู
ความคิ
มีความคิดเห็
ดรินเริของผู
่ม อื่น
มีสรคาวามคิ
ดริแเปลกใหม
ริ่ม
งสรรค
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ทํที่กางานเสร็
ําหนด จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมื2 อในการ
ให
วามรวมมมื
ทําคงานกลุ
เปอนในการ
บางครั้ง
ทํ2.างานกลุ
มเป้งใจในการ
นบางครั้ง
มีความตั
2.
มีความตั
้งใจในการ
ทํางานเป
นบางครั
้ง
ทํยอมรั
างานเป
บางครัด้งเห็น
บฟงนความคิ
ยอมรั
ของผูอบื่นฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรว1มมือ
ไม
ใหความร
วมมือม
ในการทํ
างานกลุ
ในการทํ
างานกลุ
ไมมีความตั
้งใจ ม
ไม
มีความตั
้งใจ
ในการทํ
างาน
ในการทํ
ยอมรับฟางงาน
ความคิดเห็น
ยอมรั
งความคิ
ดเห็้ง น
ของผูอบื่นฟเป
นบางครั
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
มีสรคาวามคิ
ดริเริ่ม
งสรรค
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
ขาดความคิ
สรางสรรค ดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ทีทํ่กางานเสร็
ําหนด จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ
ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
เกณฑสรุปผลการประเมิ
กรรมการปฏิระดั
บัติงบานกลุ
12 - น15พฤติคะแนน
ดี ม
128 -- 15
11 คะแนน
คะแนน ระดั
ระดับบดีพอใช
85 -- 11
7 คะแนน
คะแนน ระดั
ระดับบพอใช
ปรับปรุง
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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83 7483
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง Job Advertisement
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
เลขที่
1
12
2
3
3
44
55
66
77
8
8
9
109
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
18
15
19
16
20
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล

มั่น
มุ่งมัมุ่น่งในการ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มั่นำงาน
ในการท�
ท�มุำงงาน
มีวินัย ใฝเรียนรู
ในการทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ

84
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
ผาน (1)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายาม
การเรียนรู
ในการเรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
ผาน (1)
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจ
ต้ังใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย
ทํางาน
ในการทํางานไดรับ ในการทํางานที่
ทํางานดวยความเพียร ที่มอบหมาย มอบหมายใหสําเร็จ ไดรับมอบหมาย
พยายาม และอดทน
ใหสําเร็จ มีการปรับปรุงและ
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
พัฒนาการทํางาน
เปาหมาย
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
เขียนเติมรูปแบบหรือบอกองคประกอบจดหมาย
สมัครงาน

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
บอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับจดหมาย
สมัครงาน

ขอบเขตเน้อื หา
จดหมายสมัครงาน

หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Pre - writing
2. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 3 คน ทําใบงานที่ 7.1 เรื่อง Matching
จับคูความหมายกับคําศัพท ครูเปนผูใหขอมูลยอนกลับ (เฉลย
คําตอบที่ถูกตอง) นักเรียนใหคะแนนกลุมของตน

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1.ครูทบทวนความรูเดิม โดยใหนักเรียนทั้งชั้นระดมสมอง ในการ
เขียนจดหมายจะมีสวนประกอบอะไรบาง นักเรียนชวยกันตอบ เชน
T: If you want to send a letter, what should you write
on the letter?
Ss : ที่อยูของผูเขียน
T : What is it called in English?
Ss: Writer’s address.
T: Give me other information in writing a letter.
Ss: Date, receiver’s name, body of the letter,
signature
T: Well done.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
เรื่อง Application Letter
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ตัวอยางจดหมายสมัครงาน
2. ใบงานที่ 7.1 เรื่อง Matching
3. ใบงานที่ 7.2 เรื่อง Form of Application
Letter
4. ใบงานที่ 7.3 เรื่อง
5. ใบงานที่ 7.4 A และ 7.4 B

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

85
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
เขียนเติมรูปแบบหรือบอกองคประกอบจดหมาย
สมัครงาน

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
บอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับจดหมายสมัคร
งาน

ขอบเขตเนื้อหา
จดหมายสมัครงาน

หนวยการเรียนรูที่ 1 My Interests
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Pre - writing
2. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 3 คน ทําใบงานที่ 7.1 เรื่อง Matching
จับคูความหมายกับคําศัพท ครูเปนผูใหขอมูลยอนกลับ (เฉลย
คําตอบที่ถูกตอง) นักเรียนใหคะแนนกลุมของตน

กเรียนจับคูย นรู
ทํา ใบงานที่ 7.2 เปนการกรอกองคประกอบ
กิ3.จนักรรมการเรี
แบบฟอรup
มของการเขียนจดหมายสมัครงาน ครูและนักเรียนชวยกัน
Warm
เฉลยคํทบทวนความรู
าตอบ ครูอาจจะอธิ
บายเพิ
มถึง้งรูชัป้นแบบการเขี
1.ครู
เดิม โดยให
นัก่มเรีเติยนทั
ระดมสมองยนจดหมาย
ในการ
สมัยคนจดหมายจะมี
รงาน
เขี
สวนประกอบอะไรบาง นักเรียนชวยกันตอบ เชน
While
writing
T: If you want to send a letter, what should you write
4. นัthe
กเรียletter?
นเขากลุม กลุมละ 5 คน ศึกษาใบความรูที่ 7.1
on
5. นัSs
กเรี:ยทีนทํ
่อยูาขใบงานที
องผูเขีย่ น7.3
6. นัTกเรี: What
ยนอาสาเฉลยคํ
าตอบin English?
is it called
PostSs:– Writer’s
writing address.
other่ 7.4information
a letter.
7. นัT:กเรีGive
ยนทําme
ใบงานที
เปรียบเทียinบคํwriting
าตอบตนเองกั
บเพื่อน
Ss: Date, receiver’s name, body of the letter,
signature
T: Well done.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
เรื่อง Application Letter
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
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ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ตัวอยางจดหมายสมัครงาน
2. ใบงานที่ 7.1 เรื่อง Matching
3. ใบงานที่ 7.2 เรื่อง Form of Application
Letter
4. ใบงานที่ 7.3 เรื่อง
5. ใบงานที่ 7.4 A และ 7.4 B

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
บอกความหมายคําศัพท ตรวจใบงาน
เกี่ยวกับจดหมายสมัคร
งาน
ดานทักษะ/ความรู
1. เขียนเติมรูปแบบหรือ 1. ตรวจใบงาน
บอกองคประกอบ
2. สังเกตการทํางานกลุม
จดหมายสมัครงาน
2. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือทีใช
1. ใบงานที่ 7.1
1. ใบงานที่ 7.2

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ใบงานที่ 7.3 และ ใบ ผานเกณฑการประเมิน
งานที่ 7.4
รอยละ 60
ใบงานที
่ 7.4
แบบประเมินนพฤติกรรม
2.2. แบบประเมิ
พฤติกรรมการปฏิ
การปฏิ
บัติงานกลุ่มบัติงาน
กลุม
แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมินใน
ในระดั
อันพึงประสงค
ระดับดีบขดีึ้นขไปึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบงานที่ 7.1 เรื่อง Matching
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Match the words in column A to the definition. in column B
Column A
……………1. Recipient
……………2. Address
……………3. Opening salutation
……………4. Complimentary close
……………5. Signature

a.
b.
c.
d.
e.

Column B
A hand written depiction of someone’s name.
Ending of the formal letter to pay respect.
The beginning of the letter to greet someone
e.g. Dear Sir.
The number of the house where a person lives
or works.
The person whom the letter is written to.
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เฉลยใบงานที่ 7.1 เรื่อง Matching
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Match the words in column A to the definition. in column B
Column A
………e……1. Recipient
………d……2. Address
………c……3. Opening salutation
………b……4. Complimentary close
………a……5. Signature

a.
b.
c.
d.
e.

Column B
A hand-written depiction of someone’s name.
Ending of the formal letter to pay respect.
The beginning of the letter to greet someone
e.g. Dear Sir.
The number of the house where a person lives
or works.
The person whom the letter is written to.
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ใบงานที่ 7.2 เรื่อง Form of Application Letter
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Use the words in the table to complete the formal letter.
recipient’s name
complimentary close
writer’s signature

date
writer’s address

body of the letter
writer’s name

1............................................

3..................................................

2........................................................

4..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................
5. .....................................................
6. ....................................................
7. ....................................................
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เฉลย ใบงานที่ 7.2 เรื่อง Form of Application Letter
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Use the words in the table to complete the formal letter.
recipient’s name
complimentary close
writer’s signature

date
writer’s address

body of the letter
writer’s name

1...Writer’s address......
2..................Date........................
3.......Recipient’s name.......
4. ........................................Body of the letter......................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................

5. ......Complimentary close........
6. .......Writer’s signature.........
7. ……….Writer’s name…………
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ใบความรูที่ 7.1 เรื่อง Advertisement
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Study the advertisement given and then complete the application letter
by using the words in the box given.

JAPANESE TRADING FIRM
IS SEEKING FOR ACCOUNTANT
With the following qualifications:
- female, age 20-30, Thai nationality
- Ability to write and speak English, a good knowledge of Japanese will be
an advantage
- At least 2 years’ experience of office accounting procedures
Attractive salary will be offered to the successful candidates
Applicants should send your resume and recent photo to:
YAMAZEN CO., LTD.
5th FL. Rajdamri Arcade,
95 Rajdamri, Pathumwan BKK 10500

experience
skills
Truely yours command

resume
confident
graduate
an accountant
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ใบงานที่ 7.3 เรื่อง Application Letter
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

30th June 2016

11 Rassada Road,
T. Waingnua, Muang,
Lampang 52000

The Manager
YAMAZEN CO., LTD.
5th FL. Rajdamri Arcade,
95 Rajdamri, Pathumwan BKK 10500

Dear Sir/ Madam
I would like to apply for the position of
(1)……………………………………… that you advertised in The Bangkok Post. I
am (2) ……………………………..that I have the right qualifications for the job. I
am a university (3) ………………………………..…. with a Bachelor’s Degree in
Accounting. I worked part-time as an accountant in a shop while I was at
university. And I have 3 years (4 ) ………………… .working as an accountant
at a department store near my house.
I have experience in working with some foreigners in a group tour, so it
was a great opportunity for me to use English most of the time.
I’m interested in this position because I think that the position fits me
well with my previous experience. I would also like to work with the Japanese
company because I have strong (5)…………………………… of Japanese
language. And my (6)…………………………..in computer are excellent.
I enclose a a copy of my (7)……………………………………….. .and a
recent photo.
I would appreciate the opportunity to meet you at your convenience to
discuss my application. I can be reached at 054-225331 or e-mail me at
tjeereeanee@hotmail.com.
I’m looking forward to hearing from you.
(8)………………………………………….
)

Jeeranan
( Ms. Jeeranan Thupapong
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เฉลยใบงานที่ 7.3 เรื่อง Application Letter
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

30th June 2016

11 Rassada Road,
T. Waingnua, Muang,
Lampang 52000

The Manager
YAMAZEN CO., LTD.
5th FL. Rajdamri Arcade,
95 Rajdamri, Pathumwan BKK 10500

Dear Sir/ Madam
I would like to apply for the position of (1)…….an accountant………… that
you advertised in
The Bangkok Post. I am (2) …..confident……..…..that I have the right
qualifications for the job. I am a university (3) …..graduate…..…. with a Bachelor’s
Degree in Accounting. I worked part-time as an accountant in a shop while I was
at university. And I have 3 years (4 )……experience………….working as an
accountant at a department store near my house.
I have experience in working with some foreigners in a group tour, so it was
a great opportunity for me to use English most of the time.
I’m interested in this position because I think that the position fits me well
with my previous experience. I would also like to work with the Japanese company
because I have strong (5)……command…… of Japanese language. And my
(6)……skills……..in computer are excellent.
I enclose a a copy of my (7)……resume…….. .and a recent photo.
I would appreciate the opportunity to meet you at your convenience to
discuss my application. I can be reached at 054-225331 or e-mail me at
tjeereeanee@hotmail.com.
I’m looking forward to hearing from you.
(8)…….Turly yours…….
Jeeranan
( Ms. Jeeranan Thupapong ))
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ใบงานที่ 7.4 A
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Choose the word given below to complete the application letter in 7.4 B.
Dear Sir,
Truly yours
I would like to apply for the position of sale assistant that you advertise in the
Bangkok Post. I graduated……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

The Manager Magic Co,Ltd
5th EL Arawan Arcade,30 Rojaprasong Rd
BKK
Mr. Somchai Rukdee

Somchai Rukdee

30th January,2019
20 Silom Road Bangruk, Bang kok
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ใบงานที่ 7.4 A
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Complete the application letter.

Dear Sir,
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เฉลยใบงานที่ 7.4 A
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Complete the application letter.
20 Silom Road Bangruk, Bang kok
30th January,2019
The Manager Magic Co,Ltd
5th EL Arawan Arcade,30 Rojaprasong Rd
BKK
Dear Sir,
I would like to apply for the position of sale assistant that you advertise in
the Bangkok Post. I graduated……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

Truly yours,
Somchai Rukdee

Mr. Somchai Rukdee
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรั
ยอมรับบฟัฟงงความคิ
ความคิดดเห็
เห็นนของ
ของ
ผูผ้ออื่นื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง Application Letter
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

มุงมั่นใน
ใฝเรียนรู การ
ทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและ
ไมตั้งใจทํางาน
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในงานที่ ที่มอบหมาย
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
มอบหมาย ทํางาน
ทํางานไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียร
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
พยายาม และ
มีการปรับปรุงและ
อดทนเพื่อใหงาน
พัฒนาการทํางาน
สําเร็จตาม
ใหดีขึ้น
เปาหมาย

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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หนวยการเรียนรูที่ 2
ชื่อหนวยการเรียนรู Leisure And Entertainment
รหัสวิชา อ23101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2562
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
เวลา 8 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตามคําขอรองคําแนะนําคําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ต 1.2 ม. 3/2 ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง และอธิบายอยางเหมาะสม
ต 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตาง ๆ กิจกรรมประสบการณ และขาว/เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ
อยางเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ
โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ/
เรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใช
ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
ต 2.1 ม.3/1 เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐานการเรียนรู ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและ
เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
ตัวชี้วัด
ต 3.1 ม.3/1 คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรู และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
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2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ปฏิบัติตามคําขอรองคําแนะนําคําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน ใชคําขอรอใหง ้ ค�ำแ
ใหคนะ
ําแนะนํ
น�ำ า
คําชีแ้ ้แจง
จงและอธิ
และอธิ
บายอย
างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
ค�ำชี
บายอย
า่ งเหมาะสม
เรื่องตาง ๆ กิจกรรมประสบการณ และขาว/เหตุการณ พรอมทัง้ ใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม รวมทัง้ นําเสนอ
เรื่องราวที่เกีย่ วกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม
เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกียวของกับกลมุ สาระการเรียนรูอื่น จากแหลง
เรียนรู และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
3. สาระการเรียนรู
ดานความรู (Knowledge)
Pronunciation: /l/-film, really, already
/d/-could, figured
Vocabulary: adjectives describing like/dislike
insecure, cover up, overwhelmed, desperately, prove, action,
adventure, horror, comedy, drama, science fiction, war, historical, music/dance, crime
gangster, lifeguard, weight machine, jazz dancing, secretary, pilates, Zumba, martyr, ignore,
priest, tempted, sin, illegally, perform, arrest, encourage, prison, belief, deny, refuse, decide,
need, believe
Expression: I’m really hoping that………………………
I couldn’t believe…………………………….
I figured out …………………………………….
The movie was so boring that……….
I’ve seen it five times already………
Language Structure: Present Simple Tense
- I like this song because……………………………………….
- Adverb of frequency : usually, often
- Relative Pronoun-that
- Present Perfect Tense
- Past Simple Tense
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Language Function: - Listening for information
- Discussing shows
- Giving reasons why you like this song
- Expressing likes/dislikes
- Identifying movie genres
- Filling forms
- Classifying types of sports
- Reading for details
ดานทักษะ/กระบวนการ (Skill/Process)
1. การฟง
2. การพูด
3. การอาน
4. การเขียน
ดานเจตคติ (Attitude)
1. มีความมั่นใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. มีประสิทธิภาพในการสื่อความ
3. ใชภาษาอังกฤษอยางมีมารยาทถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในแกปญหา
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. อยูอยางพอเพียง
4. มุงมั่นในการทํางาน
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6. การประเมินผลรวบยอด
1. การฟง
2. การพูด
3. การอาน
4. การเขียน
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
- บทบาทสมมติ
การพูด

เครื่องมือ
แบบประเมินการพูด

เกณฑ
ผานเกณฑ ระดับดี

การเขียน

แบบประเมินการเขียน

ผานเกณฑ ระดับดี

บทบาทสมมติ
ประเมินสมรรถนะ
ประเมินคุณลักษณะ/คานิยม

แบบประเมินบทบาทสมมติ
แบบประเมินสมรรถนะ
แบบประเมินคุณลักษณะ/คานิยม

ผานเกณฑ ระดับดี
ผานเกณฑ ระดับดี
ผานเกณฑ ระดับดี

วิธีการ

คะแนน 16-20 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 14-15 หมายถึง ดี
คะแนน 12-13 หมายถึง พอใช
คะแนน 0-11 หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ ดี
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กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูชูภาพคณะนักรองแลวใหนักเรียนระบุชื่อวงดนตรี
What iswhat
theisname
of thisofboy-brand?
T: Class,
the name
this boy-band?
Ss: One Direction.
ครูใหนักเรียนระบุชื่อเพลงขับรองโดยวง One Direction
T: Can you tell me some of their popular songs?
(เชน Story of My Life, Best Song Ever, Live While We’re
Young, One Thing, What Makes You Beautiful? etc. )
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน (ระบุสิ่งที่ฟงและ
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเพลงโปรดพรอมระบุเหตุผล)

ดานทักษะและกระบวนการ
1. สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ฟง
2. สามารถพูดบรรยายความรูสึกหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันพรอมทั้ง Pre – listening
3. นักเรียนทบทวนคําศัพททใ่ี ชบอกเหตุผลที่ชอบเพลง โดยครูสุม
ใหเหตุผลประกอบ
ถามนักเรียน
ดานคุณลักษณะ
T: What’s your favorite song?
1. ใฝเรียนรู
S: Photograph.
2. มุงมั่นในการทํางาน
T: Why do you like it?

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. สามารถเขียนประโยคโดยใชคําศัพทที่
กําหนดใหไดถูกตอง
2. สามารถระบุประโยค/ขอความที่ฟงไดถูกตอง

ขอบเขตเนื้อหา
บทเรียน My Favorite Song

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
เรื่อง My Favorite Song
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การสัมภาษณเพลงโปรดของเพื่อน

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ภาพดารา
2. เพลง What Makes You Beautiful?
3. ใบความรูที่ 8 เรื่อง One Direction
4. ใบงานที่ 8.1 เรื่อง What Makes You
Beautiful?
5. ใบงานที่ 8.2 เรื่อง What Makes You
Beautiful? Lyric
6. ใบงานที่ 8.3 เรื่อง My Favorite Song
7. เฉลยใบงานที่ 8.1
8. เฉลยใบงานที่ 8.2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
เรื่อง My Favorite Song
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
S: It’s a beautiful song. I like taking photos.
ครูเขียนเฉพาะคําศัพทที่เปนเหตุผลที่ชอบเพลงบนกระดาน เชน
beautiful, good, happy, etc.
ครูใหนักเรียนพูดประโยคบรรยายความชอบเพลง เชน
S: I like this song because it’s beautiful.
S: I like this song because the melody is very nice.
etc.
4. นักเรียนฟงเพลง What Makes You Beautiful? ครั้งที่ 1
(กอนเปดเพลง ครูอาจใหนักเรียนเลาประวัติโดยยอของวง
One Direction ในใบความร ูที่ 8
T: Class, now you are going to listen to a song by
One Direction. Listen to the song and write down as
many words you can get from the song as possible.
5. นักเรียนฟงเพลงและจดคําศัพทที่ไดฟงจากเพลง
6. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน รวมกันแบงปนคําศัพทที่จด
จากการฟงเพลง
7. นักเรียนแตละกลุมเขียนรายการคําศัพทบนกระดาน
กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 กลุม 5 กลุม 6 กลุม 7 กลุม…
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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While - listening
9. นักเรียนฟงเพลง What Makes You Beautiful? ครั้งที่ 2
9.1 ครูแจกใบงานที่ 8.1 เรื่อง What Makes You Beautiful?
โดยแตละกลุม แบงเนื้อเพลง What Make You Beautiful?
ใหนักเรียนคนละ 2 บรรทัด นักเรียนอานและทําความเขาใจเนื้อเพลง
ที่ไดรับ
9.2 นักเรียนฟงเพลง What Make You Beautiful? ครั้งที่ 2

etc.
8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปจากการฟงเพลงครั้งที่ 1 นักเรียน
สามารถฟงและเขาใจคําศัพท 10 อันดับแรกมากที่สุดมีคําใดบาง
(ถานักเรียนไมสามารถจดคําศัพทตอไปนี้ได ครูสอนคําศัพทเพิ่มเติม
โดยสอนออกเสียง ยกตัวอยางประโยคใหนักเรียนเดาความหมาย
และใหนักเรียนฝกเขียนประโยคโดยใชคําที่กําหนดให (insecure,
cover up, overwhelmed, desperately, prove)

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

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
เรื่อง My Favorite Song
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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Post - listening
11. นักเรียนฝกพูดการแสดงเหตุผลประกอบความรูสึกชอบ
T: Do you like this song? Why/Why not?
S: I like this song because it’s beautiful.
S: I like this song because the melody is good.
S: I like this song because the music is very
interesting.
S: I like this song because I like the singer.
S: I don’t like this song because I don’t like its

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
เรื่อง My Favorite Song
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
โดยสมาชิกชวยกันลําดับเนื้อเพลง จัดเรียงเนื้อเพลงในใบงานที่ 8.1
เรื่อง What Makes You Beautiful?
10. นักเรียนฟงเพลง What Makes You Beautiful? ครั้งที่ 3
10.1 นักเรียนฟงเพลง What Make You Beautiful? ครั้งที่ 3
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อเพลง
10.2 นักเรียนอานคําถามในใบงานที่ 8.2 เรื่อง What Makes
You Beautiful? แตละกลุมรวมกันหาคําตอบ แลวรวมกันเฉลย
คําตอบ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
melody.
12. ครูใหนักเรียนฝกถามตอบตามตัวอยางประโยค โดยฝกทั้งหอง
โดยแบงนักเรียนสองกลุมใหญ ฝกโดยใหนักเรียนจับคูกันเอง
13. นักเรียนฝกถาม-ตอบเกี่ยวกับเพลงอื่น ๆ ที่ชอบ
14. นักเรียนทําใบงานที่ 8.3 โดยการสํารวจเพลงโปรดของนักเรียน
ทั้งหอง
S1: What’s your favorite song? Why do you like it?
S2: My favorite song is…………………………………….
I like it because ………………………………………..
15. นักเรียนสรุปขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อนโดยการพูดใหเพื่อน
ในกลุมหรืออาจนําผลงานปดที่กระดานหนาหองหรือผนังหองเพื่อให
นักเรียนทุกคนไดชมผลงาน
16. นักเรียนประเมินผลความสามารถดานการฟงและการพูดของ
ตนเอง
17. นักเรียนแตละกลุมคัดเลือกเพลงภาษาอังกฤษที่ชอบกลุมละ 1
เพลงเพื่อนําเสนอในชั่วโมงตอไป

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
เรื่อง My Favorite Song
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. สามารถเขียนประโยค
โดยใชคําศัพทที่กําหนดใหได
ถูกตอง
2. สามารถระบุประโยค/
ขอความที่ฟงไดถูกตอง
ดานทักษะ/ความรู
1.ตอบคํ
าถามเกี่ย่ยวกัวกับบสิสิ่ง่งทีที่ฟ่ฟงัง
1. ตอบค�ำถามเกี
2.พู
2. พูดด-ถาม
-ถามเกีเกี่ย่ยวกัวกับบสิสิ่ง่งทีที่ช่ชอบ
อบ
3. กระบวนการกลุม่

ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

ใบงานที่ 8.1

ผานเกณฑการ
ประเมินรอยละ 70

1.1.ทดสอบความเข
ทดสอบความเข้าาใจใจ
ในการฟั
ในการฟงง
2.2.ทดสอบการพู
ทดสอบการพูด-ถามตอบ
3.3.สัสังเกตการทํ
เกตการท�ำงานกลุ
างานกลุม ่ม

1. ใบงานที่ 8.2
ผานเกณฑการ
2. ใบงานที่ 8.3
ประเมินรอยละ 60
3. แบบประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานกลุม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ......................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค..............................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข............................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรูที่ 8 เรื่อง One Direction
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง My Favorite Song
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read for additional information about a boy band.
จุดประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลของวงดนตรี
One Direction (commonly abbreviated as 1D) are an English-Irish pop boy band based in
London, composed of Niall Horan, Liam Payne, Harry
Styles, Louis Tomlinson, and Zayn Malik until the latter's
departure on 25 March 2015. The group signed with Simon
Cowell's record label Syco Records after forming and
finishing third in the seventh series of the British televised
singing competition The X Factor in 2010. Propelled to
international success by social media, One Direction's five
albums, Up
All
Night (2011), Take
Me
Home (2012), Midnight
Memories (2013), Four (2014),
and Made in the A.M. (2015), topped charts in most major markets, and generated hit singles
including "What Makes You Beautiful", "Live While We're Young", "Little Things", "Best Song
Ever", "Story of My Life", "Drag Me Down" and "Perfect".
After the release of Four, One Direction became the first band in the
US Billboard 200 history to have their first four albums debut at number one. Their third
album, Midnight Memories, was the best-selling album worldwide of 2013. The
band's Where We Are Tour in support of Midnight Memories and Four, was the highestgrossing concert tour in 2014, and the highest-grossing tour ever by a vocal group, generating
$282 million. In 2014, Billboard named One Direction Artist of the Year. The band is
currently on a hiatus that began in January 2016, allowing all members to pursue other
projects. (From https://en.wikipedia.org/wiki/One_Direction)
Questions: 1. From which country was this boy band?
2. How many members were there in this boy band? Who were they?
3. How many albums had they made?
4. Name their songs that you are familiar or like.
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ใบงานที่ 8.1 เรื่อง What Makes You Beautiful?
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง My Favorite Song
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จุดประสงค สามารถระบุประโยค/ขอความที่ฟงไดถูกตอง
Directions: Listen to the song and put its lyric strips (1.1) into the right order (1.2).
1.1 Lyric Strips

A
Being the way that you are is enough
Everyone else in the room can see it

B
You're turning heads when you walk through the door
Don't need make-up, to cover up

C
The way that you flip your hair gets me overwhelmed
But when you smile at the ground it ain't hard to tell

D
You're insecure
Don't know what for

E
So come on, you got it wrong
To prove I'm right, I put it in a song

F
Right now I'm looking at you and I can't believe
You don't know, oh oh
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G
I don't know why, you're being shy
And turn…
H
You don't know you're beautiful, oh oh
That's what makes you beautiful
I
Everyone else but you
Baby you light up my world like nobody else
J
If only you saw what I can see
You'll understand why I want you so desperately
K
You don't know, oh oh
You don't know you're beautiful
1.2 Lyric Board

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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เฉลย ใบงานที่ 8.1 เรื่อง What Makes You Beautiful?
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง My Favorite Song
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

D
You're insecure
Don't know what for

B
You're turning heads when you walk through the door
Don't need make-up, to cover up

A
Being the way that you are is enough
Everyone else in the room can see it

I
Everyone else but you
Baby you light up my world like nobody else

C
The way that you flip your hair gets me overwhelmed
But when you smile at the ground it ain't hard to tell
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K
You don't know, oh oh
You don't know you're beautiful

J
If only you saw what I can see
You'll understand why I want you so desperately

F
Right now I'm looking at you and I can't believe
You don't know, oh oh

H
You don't know you're beautiful, oh oh
That's what makes you beautiful

E
So come on, you got it wrong
To prove I'm right, I put it in a song

G
I don't know why, you're being shy
And turn…
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ใบงานที่ 8.2 เรื่อง What Makes You Beautiful? Lyric
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง My Favorite Song
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จุดประสงค สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ฟง
Directions: Find the answers to these questions.
What Makes You Beautiful?
You're insecure
Don't know what for
You're turning heads when you walk through the door
Don't need make-up, to cover up
Being the way that you are is enough
Everyone else in the room can see it
Everyone else but you
Baby you light up my world like nobody else
The way that you flip your hair gets me overwhelmed
But when you smile at the ground it ain't hard to tell
You don't know, oh oh
You don't know you're beautiful
If only you saw what I can see
You'll understand why I want you so desperately
Right now I'm looking at you and I can't believe
You don't know, oh oh
You don't know you're beautiful, oh oh
That's what makes you beautiful
So come on, you got it wrong
To prove I'm right, I put it in a song
I don't know why, you're being shy
And turn…
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Directions: Fill in the blanks with only one word from the song. ( Items 1-3 )

1. The first girl is ……………………………………………………..her head.
2. The second girl is ………………………………………..……………her hair.
3. The third girl is smiling at the ………………………………………………
Directions: Choose the correct answer.
4. When you are insecure, you feel …………………………………………….
A) confident
B) not confident
5. “Don’t need make-up to cover up” means you ………………………………………………
A) you are not beautiful
B) you really look good
6. “Being the way that you are is enough” means the singer ………………………………
A) needs you to look more beautiful B) doesn’t need you to look different
7. “Everyone else but you” means …………………
A) all people including you
B) all people except you
8. “Baby, you light up my world like nobody else” means…………………….
A) Nobody can make me feel better B) Only you can make me feel better
9. “But when you smile at the ground it ain't hard to tell” means……………………………..
A) I can tell how you feel
B) I can’t tell how you feel
10. According to the song, what makes the girl beautiful?
A) How she covers with her make-up B) When she doesn’t know how she looks
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เฉลย ใบงานที่ 8.2 เรื่อง What Makes You Beautiful? Lyric
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง My Favorite Song
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

1. turning
2. flipping
3. ground
4. B
5. B
6. B
7. B
8. B
9. A
10. B
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ใบงานที่ 8.3 เรื่อง My Favorite Song
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง My Favorite Song
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
รหัส่ วิ8.3
ชา เรือ23101
ยนทีSong
่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ใบงานที
่อง My ภาคเรี
Favorite
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง My Favorite Song
รายวิชา ดภาษาอั
งกฤษ รหัสึกสหรื
วิชอาความคิ
อ23101
ยนที
ชั้นมัธายมศึ
ษาปวิตทประจํ
ี่ 3 าวัน
จุดประสงค สามารถพู
บรรยายความรู
ดเห็ภาคเรี
น เกี่ยวกั
บกิ่ 1จกรรมต
ง ๆกในชี
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ
Directions:
Survey Favorite
Song byสึกasking
colleagues
in the
tableาวัand
จุดประสงค สามารถพู
ดบรรยายความรู
หรือความคิ
ดเห็น เกี่ยand
วกับfilling
กิจกรรมต
าง ๆbelow
ในชีวิตประจํ
น
then
survey to your friend/class.
พร
อมทัreport
้งใหเหตุyour
ผลประกอบ
Guided Questions:
What’sSong
your by
favorite
Why and
do you
likeinit?the below table and
Directions:
Survey Favorite
askingsong?
colleagues
filling
Expected Answers:
My your
favorite
songtois……………………………………
then report
survey
your friend/class.
I like it your
because
……………………………………….
Guided Questions: What’s
favorite
song? Why do you like it?
NamesAnswers:Favorite
Songssong is……………………………………
By Singer(s) Reasons of Favor
Remark
Expected
My favorite
I like it because ……………………………………….
Names
Favorite Songs By Singer(s) Reasons of Favor
Remark
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
My friends’ most favorite song is…………………………… They like it because ……………………………….
……………………………………………………………………………………)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( My friends’ most favorite song is…………………………… They like it because ……………………………….
……………………………………………………………………………………)

121
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง My Favorite Song
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรั
ยอมรับบฟัฟงงความคิ
ความคิดดเห็เห็นนของ
ของ
ผู้อื่น
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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122
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค”ใฝเรียนรู“ ”มุงมั่นในการทํางาน“
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง My Favorite Song
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรม
ที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่นใน
การทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ผาน (1)
ไมผาน (0)
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียน
พยายามใน
เอาใจใสและ มีความ
การเรียนรู และรวม
เพียรพยายามใน
กิจกรรมการเรียนรู
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

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

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางานที่ ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
งานที่มอบหมาย
มอบหมาย
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ทํางานดวยความเพียร
ทํางานไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
พยายาม และอดทน
มอบหมายให
มอบหมายใหสําเร็จ
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
สําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
เปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

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

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลาที่
กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
พูดบรรยายความรูสึกหรือความคิดเห็น เกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันพรอมทั้ง
ใหเหตุผลประกอบ

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. สามารถระบุคําศัพทที่ฟงไดถูกตอง
2. สามารถพูดโดยใชรูปประโยคที่เหมาะสม

ขอบเขตเนื้อหา
บทเรียน My Favorite Song

Pre – listening
3. ครูนําเสนอคําศัพทที่นาสนใจจากบทเพลง Right here waiting
ที่นาสนใจไดแก apart, pain, whatever, wherever, granted,
somehow, survive, romance, chance, crazy โดยใหนักเรียน
ฝกออกเสียงตามอยางถูกตองและ
ใหนักเรียนออกเสียงคําศัพทเองอีกครั้งหนึ่ง
4. นักเรียนแตละคนทําใบงานที่ 9.1 เรื่อง Matching โดยจับคู
คําศัพทกับคํานิยามศัพทภาษาอังกฤษใหถูกตอง

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. นักเรียนเลนเกม What’s the last word?
นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน จากนั้นครูเปดเพลง Right here
waiting ใหนักเรียนชวยกันฟงเพลง เมื่อครูหยุดเพลง ใหนักเรียน
ระบุวาคําสุดทายที่ไดยินคือคําวาอะไร ลงในกระดาษที่ครูแจก
ใหกลุมที่สามารถบอกคําศัพทไดมากที่สุดเปนผูชนะ
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 9
เรื่อง My Favorite Song 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การนําเสนอผลงาน

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. เนื้อเพลง Right here waiting
2.. ใบงานที่ 9.1 เรื่อง Matching
3. ใบงานที่ 9.2 เรื่อง Song Summary

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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Post - listening
7. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุม ออกมานําเสนอใบงานที่ 9.2 เรื่อง
เรืSong
่อง Song
Summary
Summary
หนาชัหน้
้นเรีาชัยน้ เรียน
8. นักเรียนและครูรวมกันรองเพลง Right here waiting รวมกันอีก
อีครักครั
้งหนึ้งหนึ
่ง ่ง

While - listening
5. ครูใหนักเรียนฟงเพลง Right here waiting 1 ครั้ง
6. นักเรียนแบงกลุม กลุม่ ละ3-5
าใบงานที่ 9.2
ละ 3-5คนทํ
คนท�ำใบงานที
่ 9.2เรืเรื่อ่องงSong
Song
Summary โดยครูแจกเนื้อเพลง Right here waiting ใหกลุมละ 1
1แผแผ่น นแตแต่ละกลุ
ละกลุมช่มวช่ยกั
วยกันสรุ
นสรุปบทเพลงว
ปบทเพลงว่าเกีาเกี่ยวกั
่ยวกับอะไร
บอะไรเกีเกี่ยวกั
่ยวกับใคร
บใคร
และเกิดขึ้นที่ไหน ความรูสึกที่มีตอบทเพลงดังกลาวเปนอยางไร

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 9
เรื่อง My Favorite Song 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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127
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. สามารถระบุคําศัพทที่ฟงได
ถูกตอง
2. สามารถพูดโดยใชรูปประโยค
ที่เหมาะสม
ดานทักษะ/ความรู
1. พูดบรรยายความรูสึกหรือ
ความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรม
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันพรอมทั้ง
ใหเหตุผลประกอบ
2. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ
ตรวจใบงาน

เครื่องมือทีใช
ใบงานที่ 9.1

เกณฑ
ผานเกณฑการ
ประเมินรอยละ 70

1. สังเกตการพูด
1. แบบประเมินการพูด ผานเกณฑการ
2. สังเกตการทํางานกลุม 2. แบบประเมิน
ประเมินรอยละ 60
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี
ขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค....................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข..................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรูที่ 9 เรื่อง My favorite Song
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง My favorite Song 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Right Here Waiting
Oceans apart day after day
And I slowly go insane
I hear your voice on the line
But it doesn't stop the pain
If I see you next to never
How can we say forever
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
I took for granted, all the times
That I thought would last somehow
I hear the laughter, I taste the tears
But I can't get near you now
Oh, can't you see it baby
You've got me going crazy
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
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Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
I wonder how we can survive
This romance
But in the end if I'm with you
I'll take the chance
Oh, can't you see it baby
You've got me going crazy
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
Waiting for you
นักแตงเพลง: Richard Marx
เนื้อเพลง: Right Here Waiting © Warner/Chappell Music, Inc,
BMG Rights Management, Universal Music Publishing Group
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ใบงานที่ 9.1 เรื่อง Matching
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง My favorite Song 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Match the words with their definitions.
Words
____ apart
____ pain
____ whatever
____ wherever
____ granted
____ somehow
____ survive
____ romance
____ chance
____ crazy

Definitions
A. used to admit that something is true,
before saying something else about it
B. a close, usually short relationship of love
between two people
C. for a reason that is not clear
D. to continue to live or exist after being in
a difficult or threatening situation
E. a feeling of physical suffering caused by
injury or illness
F. an occasion that allows something to be done
G. separated by a distance or by time
H. stupid or not reasonable
I. anything or everything
J. to or in any or every place
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เฉลย ใบงานที่ 9.1 เรื่อง Matching
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง My favorite Song 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Match the words with their definitions.
Words
__G__ apart
__E__ pain
__I__ whatever
__J__ wherever
__A__ granted
__C__ somehow
__D__ survive
__B__ romance
__F__ chance
__H__ crazy

Definitions
A. used to admit that something is true,
before saying something else about it
B. a close, usually short relationship of love
between two people
C. for a reason that is not clear
D. to continue to live or exist after being in
a difficult or threatening situation
E. a feeling of physical suffering caused by
injury or illness
F. an occasion that allows something to be done
G. separated by a distance or by time
H. stupid or not reasonable
I. anything or everything
J. to or in any or every place
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ใบงานที่ 9.2 เรื่อง Song Summary
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง My favorite Song 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Right Here Waiting

Where

What

Who

When

Why

123
132

133

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

คะแนนรวม

5

ความพยายามในการสื่อสาร

5

ความคลองแคลว

ชื่อ - นามสกุล

โครงสรางไวยากรณ

ที่

การออกเสียงและทํานอง
เสียง
คําศัพท

แบบประเมินการพูด

5

5

5

25

หมายเหตุ
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มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสม
อยูเพียงประมาณ
200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถ
สนทนาไดโดยการใช
ประโยคงาย ๆ สั้นๆ
มีการหยุดเวนชวงในการ
พูดบาง แตผูฟงสามารถ
เขาใจสิ่งที่พูดได

134

5 คะแนน
4 คะแนน
สามารถออกเสียงใหผูฟง สามารถออกเสียง
เขาใจไดอยางชัดเจน
ถูกตอง ชัดเจน
ใกลเคียงหรือคลายคลึง
กับเจาของภาษา
มีความสามารถในการใช มีความสามารถในการใช มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับ
คําศัพทไดอยาง
คําศัพทในการสนทนาได
พอใช
เหมาะสม
อยางเหมาะสม อีกทั้ง
รูจักใชสํานวนในการ
สนทนาดวย
มีขอผิดพลาดในการใช ใชไวยากรณถกู ตอง
ใชไวยากรณผิดพลาด
อยูบ่ า ง แตผฟู ง ก็สามารถฟง ไวยากรณเพียงเล็กนอย สื่อความหมายของ
เขาใจได
แตมิไดทําใหความหมาย ประโยคไดชัดเจน
ของประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องได
สามารถพูดได
สามารถพูดไดอยาง
พอใช แตยังมีการหยุด
คลองแคลว
คลองแคลว พูดสนทนา
เวนชวงบางเล็กนอย
แตยังไมเปนธรรมชาติ ไดเปนธรรมชาติ

ระดับคะแนน
เกณฑ
การใหคะแนนทักษะการพู
ด
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
ออกเสียงได แตก็ยากแก มีการออกเสียง
พูดโดยมีสําเนียงภาษา
ที่ผิดอยูมาก
การทําความเขาใจ
แมปะปนอยูบาง แตก็ยัง
พอเขาใจ

1. การออกเสียงและ
ทํานองเสียง
(Pronunciation and
intonation)
2. คําศัพท (Vocabulary) มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสม
อยูเพียงประมาณ
100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical
ไวยากรณอยูมาก แมแต
structure)
ในประโยคสนทนางาย ๆ
ๆ
4. ความคลองแคลว
มีการหยุดเวนชวงในการ
(Fluency)
พูดบอยมาก แมแตใน
ประโยคสนทนาสั้น ๆ

รายการการประเมิน

เกณฑ์
กษะการพู
เกณฑ์กการให้
ารให้คบะแนนทั
คะแนนทั
กการพูด
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1 คะแนน
5. ความพยายามในการ ใชความพยายาม
ในการสื่อสารนอย
สื่อสาร (Effort to
และไมสนใจวาผูฟ ง จะเขาใจใน
communicate)
สิ่งที่ตนพูดหรื อ ไม

รายการการประเมิน
2 คะแนน
ใชความพยายามในการ
พูดบาง แตไมพยายาม
มากนักในการที่จะพูด
ใหผูฟงเขาใจ

ระดับคะแนน
3 คะแนน
ใชความพยายามที่จะพูด
ใหผูฟงเขาใจ
โดยพยายามพูดเสริมเติม
ประโยคบาง และใช
ภาษาทาทางเขาชวยบาง
ในการทําความเขาใจ

เกณฑ์
กษะการพู
เกณฑ์กการให้
ารให้คบะแนนทั
คะแนนทั
กการพูดด
4 คะแนน
มีความพยายามอยาง
จริงจังที่จะพูดใหผูฟง
เขาใจ ใชความพยายาม
อยางมากที่จะพูดเสริม
เพิ่มเติมเพื่อความเขาใจ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและ
มีการใชภาษาทาทาง
ประกอบการพูด

135
5 คะแนน
ใชความพยายามมาก
เปนพิิเศษที่จะพูดใหผูฟง
เขาใจสามารถแสดงออก
ถึงความพยายามอยางสูง
ทั้งนํ้าเสียง คําพูด กิริยา
ทาทางเพื่อชวยใหผูฟง
เขาใจในสิ่งที่ตนพูดโดย
เสริมเพิ่มเติมรายละเอียด
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136
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง My Favorite Song 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรับบฟฟังงความคิ
ความคิดดเห็
เห็นนของ
ของ
ยอมรั
ผู้อื่น
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํการท�ำงานกลุ
างานกลุมอย่มาอย่
งดี างดี
มีความตั้งใจในการ
ทํการทงาานอย่
างานอยางดี างดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
การท�ำงานกลุ
นบางครั
ทํางานกลุมเป่มนเป็บางครั
้ง ้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั
้ง ้ง
การท�ำงานเป็
นบางครั
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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138
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง My Favorite Song 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุ
างาน โดย
และมุงมั่ ง่นมัในการทํ
่ น ในการท�ำงาน
พิจารณาจากเกณฑ
ที่กําทหนด
แลวแล้
เขียวเขี
นผลการประเมิ
นเปนนเป็
ตัวนเลขใส
ลงในช
องตามหั
วขอวทีข้่ปอระเมิ
น กรณี
ที่ ที่
โดยพิ
จารณาจากเกณฑ์
ี่ก�ำหนด
ยนผลการประเมิ
ตัวเลขใส่
ลงในช่
องตามหั
ที่ประเมิ
น กรณี
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
เลขที่
1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20

ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล

มีวินัย
มีวินัย

่นใน
มุงมุมั่ง่นมัใน
ใฝ่เรียนรู้
การำงาน
ใฝเรียนรู การท�
ทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
งานที่มอบหมาย

ผาน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดบาง
ประเด็น และ ไม
รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
รพยายามใน
เพียรพยายาม
การเรียนรู
การ ยนรู้
ในการเรี
เรียนรูวมกิ
และร
วม
และร่
จกรรม
กิจกรรมการ
การเรี
ยนรู้บางครั้ง
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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2. มุงมั่นในการทํางาน

Presentation
3. ครูสอนคําศัพทเกี่ยวกับภาพยนตรตาง ๆ นักเรียนฝกอานออก
เสียง และทําใบงานที่ 10.1 เรื่อง Genres of Films เติมคําศัพท
ในใบงานใหถูกตองตามลักษณะของภาพยนตร

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
บทเรียน Wonder Woman
Warm up
1. ครูชูภาพดาราจากปายโฆษณา
จุดประสงคการเรียนรู
ภาพยนตร นักเรียนตอบคําถาม
ดานความรู
T: Do you know this man? Who’s he?
he?
สามารถบอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับ
S: Charlie Chaplin.
ภาพยนตรแบบตาง ๆ ได
T: Have you ever watched his films? Which one did you
ดานทักษะและกระบวนการ
watch?
สามารถระบุประเภทของภาพยนตรในรูปแบบตาง
T: What kind of movies did he play?
ต่ๆาได
ง ๆ ได
S: Funny.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
ดานคุณลักษณะ
(สามารถระบุประเภทของภาพยนตรแบบตาง ๆ)
1. ใฝเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
เรื่อง Movie Genre
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
พูดบรรยายประเภทของภาพยนตร

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ภาพดารา
2. ใบงานที่ 10.1 เรื่อง Genres of Films
3. ใบงานที่ 10.2 เรื่อง Movie Trailer-1
4. ใบงานที่ 10.3 เรื่อง Movie Traier-2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

140

131
140

Practice
4. นักเรียนศึกษาคําศัพท โดยแบงเปนกลุม กลุมละ 5 คน ทําใบ
งานที่ 10.2
ใบงานที
่ 10.2เรื่อเรืง่อMovie
ง MovieTrailer-1
Trailer-1จับจัคูบคคูําคศัําพศัทพท(ลัก(ลัษณะของ
กษณะของ
ภาพยนตรกับคําจํากัดความ) เมื่อเสร็จ แตละกลุมวางงานบนโตะ
และสมาชิกแยกยายกันไปสํารวจการทําใบงานที่ 10.2 เรื่อง
Movie Trailer-1 ของกลุมอื่น แลวทุกคนกลับไปที่กลุมเพื่อ
ทบทวนการทําใบงานที่ 10.2 เรื่อง Movie Trailer-1 ของกลุม
ตนเองว
าถูกตาอถูงหรื
ไม อไม
กลุ
่มตนเองว
กตอองหรื
5. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยคําตอบ
ภาพยนตร์ใต
6. นักเรียนเขียนชื่อภาพยนตรและประเภทของภาพยนตร
ตัวตอย
างภาพยนตร
ใต้
ัวอย่
างภาพยนตร์
7. นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตองของการจับคูชื่อ
ภาพยนตรและประเภท
8. นักเรียนเลือกภาพยนตรจากใบงานที่ 10.3 เรื่อง Movie
Traier-2
ฝกการพูดบรรยายตัวอยางภาพยนตร เชน This
movie is fun. The actor makes me laugh.

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
เรื่อง Movie Genre
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Production
9. นักเรียนเลนเกมทายชื่อภาพยนตร
นักเรียนแตละคนมีดาว 5 ดวง นักเรียนจับคูถามตอบเกี่ยวกับ
ภาพยนตรที่คูเลือก เปนคําถามประเภท Yes-No คนละ 3 ขอและ
ขอสุดทายเปนคําถามประเภทของภาพยนตร เชน
- Do you like an exciting film?
- Is James Bond the name of the movie?
- Do you like an action movie?/Is your favorite
movie an action movie?
ถาคําตอบสุดทายคือ Yes. ผูตอบตองมอบดาวใหผูถาม 1 ดวง
แลวสลับบทบาทกัน ถาม-ตอบ จากนั้นเปลี่ยนคูไปถามเพื่อนคนอื่น
ี่ไดรับดาวมากที
นผูจชกรรมนี
นะกิจกรรมนี
้
ๆคนอื
ผูท่นี่ไๆดรผูับทดาวมากที
่สุด เปน่สุดผูชเปนะกิ
้
10. ใหนักเรียนเขียน Reflect เกี่ยวกับภาพยนตรที่เรียน
11. นักเรียนสืบคนตัวอยางภาพยนตรตาง ๆ โดยครูแจกภาพ
ตัวอยางจากภาพยนตรในใบงานที่ 10.3 เรื่อง Movie Traier-2 ให
ให้
ง (บางกลุ
่มอาจได้
ยนสื
นจาก
กลุกมลุละ่มละ2 เรื2 ่อเรืง่อ(บางกลุ
มอาจได
เรื่อเรืงซ้่องซ�
ํากั้ำนกั) นนั)กนัเรีกยเรีนสื
บคบนค้จาก
อินเตอรเน็ต เกี่ยวกับชื่อภาพยนตร ประเภทของภาพยนตรที่ไดรับ
โดยหากเวลาไมพอใหนํากลับไปทําตอเปนการบานได

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
เรื่อง Movie Genre
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

142

133
142

143
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. บอกความหมาย
คําศัพทในบริบท
2. บอกความหมายของ
ประเภทคําศัพทโดยการ
จับคูกับภาพ
ดานทักษะ/ความรู
1. สามารถระบุประเภท
ของภาพยนตรในรูปแบบ
ตาง ๆ ได
2. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1.ใฝเรียนรู
2.มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ
ตรวจใบงาน

เครื่องมือทีใช

1. ใบงานที่ 10.2
่ 10.2
1.ใบงานที
2. ใบงานที่ 10.3
่ 10.3
2.ใบงานที

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ตรวจใบงาน
1. ใบงานที่ 10.1
ผานเกณฑการประเมิน
2. สังเกตการทํางานกลุม 2. แบบประเมิน
รอยละ 60
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
งานกลุ
กลุ
ม ่ม
สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมิน
อันพึงประสงค
ในระดับดีขึ้นไป

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

134
143

144
ใบงานที่ 10.1 เรื่อง Genres of Films
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง Movie Genre
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จุดประสงค เพื่อศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับภาพยนตรตาง ๆ
Directions: Match the movie genres under the first column with the descriptions on
the second column.
Movie Genre

Description

A. Action
B. Adventure
C. Comedies
D. Crime
(gangster)
E. Dramas
F. Horror
G. Musical/dance
H. Sci-fi
I. War

(1)………………… films are usually exciting stories, with new experiences
or exotic locales, very similar to or often paired with the action film
genre. They can include traditional swashbucklers, serialized films, and
historical spectacles, searches or expeditions for lost continents,
"jungle" and "desert" epics, treasure hunts, disaster films, or searches
for the unknown.
(2)………………films are developed around the sinister actions of criminals
or mobsters, particularly bankrobbers, underworld figures, or ruthless
hoodlums who operate outside the law, stealing and murdering their
way through life. Criminal and gangster films are often categorized
as film noir or detective-mystery films - because of underlying
similarities between these cinematic forms. This category includes a
description of various 'serial killer' films.
(3)………………. films are often quasi-scientific, visionary and imaginative complete with heroes, aliens, distant planets, impossible quests,
improbable settings, fantastic places, great dark and shadowy villains,
futuristic technology, unknown and unknowable forces, and
extraordinary monsters ('things or creatures from space'), either created
by mad scientists or by nuclear havoc.
(4)………………. films are cinematic forms that emphasize full-scale scores
or song and dance routines in a significant way (usually with a musical
or dance performance integrated as part of the film narrative), or they
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are films that are centered on combinations of music, dance, song or
choreography.
(5)…………………films usually include high energy, big-budget physical
stunts and chases, possibly with rescues, battles, fights, escapes,
destructive crises (floods, explosions, natural disasters, fires, etc.), nonstop motion, spectacular rhythm and pacing, and adventurous, often
two-dimensional 'good-guy' heroes (or recently, heroines) battling 'bad
guys' - all designed for pure audience escapism.
(6)……………… are light-hearted plots consistently and deliberately
designed to amuse and provoke laughter (with one-liners, jokes, etc.)
by exaggerating the situation, the language, action, relationships and
characters.
(7)……………….films are serious, plot-driven presentations, portraying
realistic characters, settings, life situations, and stories involving intense
character development and interaction. Usually, they are not focused
on special-effects, comedy, or action, Dramatic films are probably the
largest film genre, with many subsets.
(8)……………….. films are designed to frighten and to invoke our hidden
worst fears, often in a terrifying, shocking finale, while captivating and
entertaining us at the same time in a cathartic experience.
(9)……………….. films acknowledge the horror and heartbreak of war,
letting the actual combat fighting (against nations or humankind) on
land, sea, or in the air provide the primary plot or background for the
action of the film.
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เฉลย ใบงานที่ 10.1 เรื่อง Genres of Films
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง Movie Genre
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

1. B
2. D
3. G
4. I
5. A
6. C
7. E
8. F
9. H
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ใบงานที่ 10.2 เรื่อง Movie Trailer-1
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง Movie Genre
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จุดประสงค เพื่อระบุความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร
Directions: Fill in each blank with the given word.
adventure,
horror, comedy,
drama, fiction,
sciencewar,
fiction,
war, historical,
Genre:Genre:
action, action,
adventure,
horror, comedy,
drama, science
historical,
music/dance,crime
crimegangster
gangster
music/dance,
1. James Bond is an ……………………..movie that always makes me excited when watching.
2. Whenever I watch a …………………film, I can’t go to sleep.
3. Many ……………………films are set in Vietnam where once American soldiers fought with
the Norther Vietnamese Army.
4. Step Up is a very good …………………..…film. I tried to dance like those stars in that film
after watching it.
5. Jurassic Part is a …………………….film that made up many animals.
6. Mr. Bean is a ……………………..film that can make you laugh.
7. When I watched King Arthur, I can learn some of English past time.
This is a ………………….film.
8. I like to go to the places where I have never been to before. I also love watching
............................films.
9. Killing is not good for children to watch alone. Parents should be with then and teach
them something cruel from the ……………………………...films.
10. ……………….is a genre of narrative fiction intended to be more serious than humorous
in tone.
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เฉลย ใบงานที่ 10.2 เรื่อง Movie Trailer-1
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง Movie Genre
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จุดประสงค เพื่อระบุความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร
Directions: Fill in each blank with the given word.
Genre: action, adventure, horror, comedy, drama, science fiction, war, historical,
music/dance, crime gangster
1. action
2. horror
3. war
4. dance
5. Sci-fi
6. comedy
7. historical
8. adventure
9. criminal
10. drama
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ใบงานที่ 10.3 เรื่อง Movie Trailer-2
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง Movie Genre
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จุดประสงค จับคูภาพยนตรกับประเภทของภาพยนตร
Directions: Write the genre under the correct trailer.
Genre: action, adventure, horror, comedy, drama, science fiction, war, historical,
music/dance, crime gangster

A)........................................................................... B)........................................................................

C)........................................................................... D)........................................................................

E)........................................................................... F)........................................................................
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G)........................................................................... H)........................................................................

I)...........................................................................

J)........................................................................
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เฉลย ใบงานที่ 10.3 เรื่อง Movie Trailer-2
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง Movie Genre
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จุดประสงค จับคูภาพยนตรกับประเภทของภาพยนตร
Directions: Write the genre under the correct trailer.
Genre: action, adventure, horror, comedy, drama, science fiction, war, historical,
music/dance, crime gangster
A-Action
B-Adventure
C-Criminal
D-Drama
E-Comedy
F-Historical
G-Horror
H-Musical/Dance
I-Sci-fi
J-War
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง Movie Genre
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรับบฟฟังงความคิ
ความคิดดเห็
เห็นนของ
ของ
ยอมรั
ผู้อื่น
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค”ใฝเรียนรู“ ”มุงมั่นในการทํางาน“
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง Movie Genre
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรม
ที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มุงมั่นใน
การ
ใฝเรียนรู
ทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน
เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียน เอาใจ
พยายามใน
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และรวม
การเรียนรู และ
กิจกรรมการเรียนรู
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

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

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางานที่ ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
งานที่มอบหมาย
มอบหมาย
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ทํางานดวยความเพียร
ทํางานไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
พยายาม และอดทน
มอบหมายให
มอบหมายใหสําเร็จ
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
สําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
เปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

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

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานให
ดีขึ้นภายในเวลาที่
กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถพูดบรรยายความรูสึกเกี่ยวกับภาพยนตร

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
สามารถออกเสียงคํา ขอความ สํานวน
ที่กําหนดใหไดถูกตองและอานบทอานเขาใจ

ขอบเขตเนื้อหา
บทเรียน Wonder Woman

เรื่อง Wonder Woman
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Presentation
3. นักเรียนศึกษาบทยอของภาพยนตรจากใบความรูที่ 11
เรื่อง Wonder Woman แลวรวมกันเลาเรื่องยอ
4. นักเรียนชมตัวอยางภาพยนตร เรื่อง Wonder Woman
(ครั้งที่ 2) แลวครูถามนักเรียนวา
T: What’s the film genre?
Do you like this film? Why or Why not?

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูเปดโฆษณาภาพยนตร (Trailer) เรื่อง Wonder Woman
(ครั้งที่ 1) นักเรียนตอบคําถาม ตอไปนี้
- What’s the name of this film?
- Have you ever seen it?
- What’s it about?
- Do you like this film? Why/Why not?
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู (พูดบรรยายความรูสึกเกี่ยวกับ
ภาพยนตร)

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 11

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. วิดีโอโฆษณาภาพยนตร เรื่อง Wonder
Woman
2. ใบความรูที่ 11 เรื่อง Wonder Woman
3. ใบงานที่ 11.1 เรื่อง Wonder Woman

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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เรื่อง Wonder Woman
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Practice
5. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน อานใบงานที่ 11.1 เรื่อง
Wonder Woman เกี่ยวกับขอคิดเห็นของผูวิจารณภาพยนตร 4
มต่มอต่ผูอวผูิจ้วารณ
4คนคน(1(1กลุกลุ
ิจารณ์1 1คน)คน)
6. แตละกลุมสรุปความคิดเห็นของผูวิจารณวา ชอบหรือไมชอบ
ภาพยนตรเรื่องนี้ โดยระบุเหตุผล ประกอบดวย
Like
Dislike
Name - Reasons
Name - Reasons
7. นักเรียนศึกษาการใชภาษา เชน
I am really hoping that.............................................
I couldn't believe.......................................................
I figured out ................................................................
The movie was so boring that ………………………….
I've seen it five times already
นักเรียนและครูรวมกันสรุปขอคิดเห็นของผูวิจารณภาพยนตร

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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เรื่อง Wonder Woman
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

8. นักเรียนในแตละกลุมแสดงความคิดเห็นและสรุปภาพรวมวา
กลุมมีความรูสึกชอบหรือไมชอบภาพยนตรเรื่องนี้อยางไร เพราะเหตุใด
9. ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอความคิดเห็นของกลุมหนาชั้นเรียน
10. นักเรียนประเมินความสามารถดานการพูดบรรยายความรูสึก
ของตนเอง

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure And Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Production

แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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ใบความรูที่ 11 เรื่อง Film Synopsis
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง Wonder Woman
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Reading for background information.
จุดประสงค เพื่อนําเสนอความรูความเขาใจภาพยนตรเรื่อง Wonder Woman
Film Synopsis: Wonder Woman (2017)
Before she was Wonder Woman (Gal Gadot), she was
Diana, princess of the Amazons, trained to be an
unconquerable warrior. Raised on a sheltered island
paradise, Diana meets an American pilot (Chris Pine) who
tells her about the massive conflict that’s raging in the
outside world. Convinced that she can stop the threat,
Diana leaves her home for the first time. Fighting alongside
men in a war to end all wars, she finally discovers her full
powers and true destiny.
(From
https://www.google.co.th/search?ei=CYGDWt_nKsrTvwSdhLrYDg&q=wonder+woman+plot&oq=wonder+woman+plot&
gs_l=psy-ab.1.0.0l10.2024.3619.0.5687.5.4.0.1.1.0.98.341.4.4.0..3..0...1c.1.64.psy-ab..0.5.349...0i67k1.0.RryBCvIMtME)

Questions:

1. Who plays Wonder Woman?
2. What does “unconquerable warrior” mean?
3. What’s going on outside the world?
4. What is the end of the movie like?

150
159

160
ใบงานที่ 11 เรื่อง Wonder Woman
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง Wonder Woman
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จุดประสงค เพื่อนําเสนอขอคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร Wonder Woman
Directions: Read the comments and conclude if one likes or dislikes the film.
(https://www.youtube.com/watch?v=VSB4wGIdDwo
(Trailer 2.43 minutes)
Marvz Angelie
I am really hoping that wonder woman can fly because in cartoons
she can
Like/Dislike-Reason :…………………………………………………………………………………
Electrifying 3:16
Came here after watching Wonder Woman. After so much praise
I couldn't believe I was watching the same movie. Horrible. Terrible. Unbelievably boring.
I figured out why everyone's praising this piece of shit movie but I'm gonna resist saying
it here so I don't piss off the social justice warriors.
Like/Dislike-Reason :………………………………………………………………………………………………………………………
Jay M
I knew that if I watched this, I would wonder why SO many people praised it. I just watched
it today, and I was right. What's so great about it? The majority of the movie was so boring
that I wanted to fast forward it. Same way I felt about the Dark Knight Trilogy. Any movie
centered around war is BORING.
Like/Dislike-Reason :……………………………………………………………………………………………………………………….
Mary Lynn McKenzie
I've seen it five times already! Everyone should see it! Best movie with a beautiful balance of
masculine and feminine and how much more is accomplished when they work together.
Realization that there are wars because of haters who think they are smarter or better than
others; and mindless people will follow the lies that cry the loudest and only the humble of
heart hear the whispers of truth and are willing to face and change things rather than walk
away and accept
Like/Dislike-Reason :…………………………………………………………………………………………………………………………
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

ดานทักษะและกระบวนการ
1.ฟงบทสนทนาและกรอกขอมูล
2.อานบทสนทนาและตอบคําถามแบบ
True/False
3. กระบวนการกลุม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
สามารถจัดกลุมคําศัพทประเภทกีฬา

ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษาบทสนทนา conversation at a sport
center ไดเขาใจ ตอบคําถามและกรอกขอมูล
ตามที่ไดฟงและอาน

เรื่อง At a Sport Center
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการเรียนรู
Warm
warm up
1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยหยิบบัตรคําขึ้นมา มีคําวา
- basketball - diving
- golf
ครูหยิบขึ้นมาทีละคําแลวถามนักเรียนวา
T: What comes to mind when you hear this word?
“basketball” ?
Ss: An orange ball. Sunny.
นักเรียนชวยกันตอบตามประสบการณเดิม อาจเปนดังนี้
- basket, ball, athlete, loop, sneakers, etc.
2. ครูถามประโยค
T: What comes to mind when you hear this word?
“diving” ?
S: Pool, water, swimming suit, swimming cap, water
proof glasses, etc.
3. นักเรียนทายคําศัพท โดยครูปดคําศัพทไว แลวทายนักเรียนดังนี้
T: This is an outdoor sport played with a single

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 12

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ไฟล mp3 เรื่อง At a sport center
2. บัตรคําศัพท
3. ใบความรูท ี่ 12 เรื่อง At a sport center
4. ใบงานที่ 12.1 เรื่อง Sports
5. ใบงานที่ 12.2 เรื่อง Fill in the Form
6. ใบงานที่ 12.3 เรื่อง True or False

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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Pre - listening
5. แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5 คน โดยให นักเรียนนับ 1-5
แลว แยกกลุมตามหมายเลขที่ตนเองนับ
6. นักเรียนนั่งกลุมเปนวงกลม ครูวางใบงานที่ 12.1 เรื่อง Sports
ไว ที่โตะแตละกลุมใหเทากับจํานวนสมาชิกในกลุม แลวใหนักเรียน
grouping คําศัพท 3 กลุม โดยใหเวลา 3 นาที ไดแก water sport,
indoor sport, และ outdoor sport ดังนี้

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
เรื่อง At a Sport Center
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
3. มุงมันในการทํางาน
player. Play on the large area. Need a small solid rubber
ball, same size as a lime, white color, need equipment
like long metal sticks.
Ss: Football. / Table tennis. / Baseball
ANSWER: GOLF
4. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ 12
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

162

153
162

เรื่อง At a Sport Center
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

While - listening
9. ครูบอกนักเรียนนั่งลงตามกลุมเดิมแลวนักเรียนรับใบงานที่ 12.2

7. เมื่อหมดเวลา ครูใหสัญญาณ time’s up แลวแตละกลุมยาย
วนไปที่กลุมตามเข็มนาฬิ กา โดยไมตองหยิบ ใบงานที่ 12.1
เรื่อง Sports ไปดวย
8. ครูเฉลยโดยถามนํานักเรียนวา What are the water sports?
What are the indoor sports? …………………………….
What are the outdoor sport? นักเรียนชวยกันตอบ
และครูเขียนคําตอบบนกระดาน นักเรียนตรวจคําตอบใหกลุมอื่น
(หมายถึงกลุมที่ตนเองเวียนไป อยูตรงไหนใหตรวจใหกลุมนั้น)
ครูกลาวคําชม Good job

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 12
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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Post - listening
12. ครูแจกใบความร ู (ขอความในบทสนทนา) แลวใหนักเรียน
ตรวจสอบความถูกตองภายในกลุม
13. นักเรียนอานบทสนทนาใบความรูที่ 12 เรื่อง At a Sport
Center
14. ครูแจกใบงานที่ 12.3 เรื่อง True or False ใหเวลา 10 นาที
15. เมื่อครบเวลากําหนดครูใหสัญญาณหมดเวลาแลวใหนักเรียน
ยืนขึ้นแลวยายไปโตะกลุมขาง ๆ ตามเข็มนาฬกา โดยไมตองหยิบใบงาน
ไปดวย ครูใชคําสั่งดังนี้
- Time’s up. Everybody stands up. Move to the next
group and don’t bring your worksheet with you.

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
เรื่อง At a Sport Center
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เรื่อง Fill in the Form ทุกคน
10. ครูอานบทสนทนาหรือเปดไฟลบทสนทนาใหนักเรียนฟง 1 ครั้ง
โดยที่ยังไมแจกบทอาน
11. ครูแจงใหนักเรียนทราบวาตอไปจะเปนการฟงบทสนทนา แลว
ใหนักเรียนเติมขอมูลลงไปในใบงานที่ 12.2 เรื่อง Fill in the Form
ครูแจกให

แผนการจัดการเรียนรูที่ 12
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
เรื่อง At a Sport Center
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
16. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลย โดยสุมถามทีละกลุม จากนัน้ ครู
เขียนคําตอบบนกระดาน
17. นักเรียนตรวจคําตอบใหกลุมอื่น และบันทึกคะแนนดวย
18. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตองของคะแนน
19. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยรวบรวมคําศัพท
ทีไ่ ดเรียนจากเรื่องนี้ ในรูป Mind map
20. ครูมอบหมายนักเรียนรวบรวมคําศัพทไวในสมุดของตนเอง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 12
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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166
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
จัดกลุมคําศัพทประเภท
กีฬา
ดานทักษะ/ความรู
1.1.ฟฟังงบทสนทนาและ
บทสนทนาและ
กรอกข้
กรอกขอมูล
2.2.ออ่าานบทสนทนา
นบทสนทนา
แลวตอบค�ำถาม
ตอบคําถาม
แล้
3.3.กระบวนการกล
กระบวนการกลุมุ ่ม
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่
ใฝเรียนรู้ 
3.3.มุมุง่งมัมั่น่นในการทํ
ในการท�ำงาน
างาน

วิธีการ
ตรวจใบงาน

เครื่องมือทีใช
ใบงานที่ 12.1

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ตรวจใบงาน
1. ใบงานที่ 12.2
2. สังเกตการทํางานกลุม 2. ใบงานที่ 12.3
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
งานกลุม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

แบบประเมินพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ..........................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข...............................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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167
ใบความรูที่ 12 เรื่อง At a Sport Center
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง At a Sport Center
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

At a sport center.
Clerk: Good morning, Brownton sport center.
Jim: Hello, I’d like some information about the badminton club.
Clerk: Yes, of course. We have an under 14s club, an under 16s club, an under 18s club and
an adults club. How old are you?
Jim: I’m 15.
Clerk: OK, so you want the under 16s club.
Jim: Yes.
Clerk: Just a moment ... yes, we have two places in the under 16s club.
Jim: When do they train?
Clerk: Let’s see, the under 16s train two evenings a week, on Mondays, no sorry, on Tuesdays
and Thursdays from 6:30 – 8:00pm. And matches are on Saturday mornings.
Jim: When does the training start?
Clerk: Training starts next week, on September 2nd.
Jim: OK. And how much are the classes?
Clerk: Classes are free for under 18s.
Jim: Great! What do I have to do to join?
Clerk: You have to come to the office and complete a form. Bring a photograph too.
Jim: OK.
Clerk: Can I take your name?
Jim: Yes, it’s Jim Green.
Clerk: OK, thanks, Jim.
Jim: Thanks. Bye.
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ใบงานที่ 12.1 เรื่อง Sports
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 At a Sport Center
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Complete the table with the following words.
badminton

table tennis

basketball

water polo

diving

golf

football

sailing

rugby

Water sports

Indoor sports

Outdoor sports

Group ………………………
Name………………………….…class………………….. NO…………
Name………………………….…class………………….. NO…………
Name………………………….…class………………….. NO…………
Name………………………….…class………………….. NO…………
Name………………………….…class………………….. NO…………
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เฉลยใบงานที่ 12.1 เรื่อง Sports
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง At a Sport Center
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Complete the table with the following words.
badminton

table tennis

basketball

water polo

diving

golf

football

sailing

rugby

Water sports

sailing
water polo
diving

Indoor sports

badminton
table tennis
basketball

Outdoor sports

golf
football
rugby

Group ………………………
Name………………………….…class………………….. NO…………
Name………………………….…class………………….. NO…………
Name………………………….…class………………….. NO…………
Name………………………….…class………………….. NO…………
Name………………………….…class………………….. NO…………
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170
ใบงานที่ 12.2 เรื่อง Fill in the Form
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง At a Sport Center
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Listen to the conversation. Then fill in form.
BROWNTON CENTER REGISTRATION FORM
Name: Jim
Surname:
Age:
Interested in (sport):
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เฉลย ใบงานที่ 12.2 เรื่อง Fill in the Form
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง At a Sport Center
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Listen to the conversation. Then fill in the form.
BROWNTON CENTER REGISTRATION FORM
Name: Jim
Surname: Green
Age: 15
Interested in (sport): Badminton
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172
ใบงานที่ 12.3 เรื่อง True or False
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง At a Sport Center
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the conversation. Circle True or False after each sentence. (1 - 8)
1

There are four different age groups that play badminton.

True

False

2

Jim wants to join the under 14s club.

True

False

3

The under 16s badminton team train three times a week.

True

False

4

The under 16s train on Monday and Thursday.

True

False

5

Badminton matches are played on Saturdays.

True

False

6

You have to pay to join the badminton classes for under 18s.

True

False

7

You need to bring a photo to register at the center.

True

False

8

Training for the badminton team starts this week.

True

False
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เฉลย ใบงานที่ 12.3 เรื่อง True or False
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง At a Sport Center
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the conversation. Circle True or False after each sentence. (1 - 8)
1

There are four different age groups that play badminton.

True

False

2

Jim wants to join the under 14s club.

True

False

3

The under 16s badminton team train three times a week.

True

False

4

The under 16s train on Monday and Thursday.

True

False

5

Badminton matches are played on Saturdays.

True

False

6

You have to pay to join the badminton classes for under 18s.

True

False

7

You need to bring a photo to register at the center.

True

False

8

Training for the badminton team starts this week.

True

False
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง At a Sport Center
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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175
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจใน
การทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้ง ใจใน
การทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง At a Sport Center
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล

มุ่งมั่น
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุงมั่นใน
ในการท�ำงาาน
มีวินัย ใฝเรียนรู การ
ทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลงของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และ ขอตกลงได
ในงานที่มอบหมาย
ไมรับผิดชอบตอ บางประเด็น และ
งานที่มอบหมาย ไมรับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การเรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
การเรี
เรี
ยนรูยแนรู
ละรและร
วม วม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงาน
ที่มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะการอานจับใจความ
2. กระบวนการกลุม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. สามารถจัดกลุมคําศัพทเกี่ยวกับ Indoor
Sports ได
2. สามารถตอบคําถามจากเรื่อง Indoor
Sports ได

ขอบเขตเนื้อหา
อานเนื้อเรื่อง Indoor sports แลวบอกคําศัพท
และจับใจความเรื่องไดถูกตอง

เรื่อง Indoor Sport
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Pre – reading
3. แบงนักเรียนกลุมละ 5 คน โดยให นักเรียนหยิบลูกปดสีในกลอง
แลวแยกกลุมตามสีที่ตนเองจับได

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยทักทายนักเรียนวา
- How was your weekend?
- What did you do?
- Who went to the gym?
- What did you do in the gym?
- How was it? How do you like it?
2. นักเรียนบอกชื่อ indoor sports (กีฬาในรม) ที่นักเรียนรูจัก
T: Do you know indoor sports?
Name the indoor sports that you know.
Ss: Basketball. / Table tennis. / Volleyball. / …etc.
ครูตอบ Yes เมื่อนักเรียนบอกชื่อถูก และพูดวา try again
เมื่อนักเรียนบอกชื่อ indoor sports ยังไมถูก

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 13

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงานที่ 13.1 เรื่อง Indoor Sports
2. ใบงานที่ 13.2 เรื่อง Indoor Sports
3. Learning log แผนที่ 13 เรื่อง Indoor
Sports
4. ลูกปดสี ใชในการแบงกลุม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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While - reading
9. นักเรียนนั่งลงตามกลุมเดิมแลวนักเรียนรับใบความรู
และใบงานที่ 13.2 เรื่อง Indoor sports ทุกคน
10. นักเรียนอานเรื่อง Gym A และ Gym B และทํากิจกรรมในใบ

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
เรื่อง Indoor Sport
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
4. นักเรียนนั่งตามกลุมเปนวงกลม ครูวาง ใบงานที่ 13.1 เรื่อง
Indoor Sports ไวที่โตะแตละกลุมใหเทากับจํานวนสมาชิกในกลุม
5. นักเรียน grouping คําศัพท 3 กลุม โดยใหเวลา 5 นาทีไดแก
gym staff, gym facilities, และ gym classes
6. เมื่อหมดเวลา ครูใหสัญญาณ time’s up แลว ใหแตละกลุม
หยุดทํากิจกรรม
7. นักเรียนสงใบงาน ใหกลุมขาง ๆ ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเปลี่ยน
กันตรวจ
8. ครูเฉลยโดยถามนํานักเรียนวา “What are the gym staffs?
/ What are the gym facilities? / What are the gym
classes? นักเรียนชวยกันตอบ และครูเขียนคําตอบบนกระดาน
นักเรียนตรวจใหกลุมอื่น แลวบันทึกคะแนนไวใน worksheet
ครูกลาวคําชม Good job

แผนการจัดการเรียนรูที่ 13
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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Post - reading
13. นักเรียนแตละกลุมตรวจใบงานใหเพื่อน และบันทึกคะแนน
ไวในใบงาน
14. ครูและนักเรียนตรวจสอบ ความถูกตองของคะแนน
15. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน โดยรวบรวมคําศัพท
ทีไ่ ดเรียนจากเรื่องนี้
16. นักเรียนบันทึก Learning Log แผนที่ 13 เรื่อง Indoor Sports

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
เรื่อง Indoor Sport
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
งานที่ 13.2 เรื่อง Indoor sports ครูกําหนดเวลา 20 นาที
11. เมื่อครบกําหนดเวลาครูใหสัญญาณ และพูดวา
“Time’s up” และทุกกลุมสงใบงานใหเพื่อกลุมถัดไปตามเข็
ไปตาม มนาฬิกา
เข็ม่อนาฬิ
า เพื
่อเปลี่ยนกันตรวจ
เพื
เปลี่ยกนกั
นตรวจ
12. ครูถามนักเรียนทั้งหองเพื่อรวมกันเฉลยและเขียนคําตอบ
บนกระดาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 13
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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181
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. สามารถจัดกลุมคําศัพท
เกี่ยวกับ Indoor Sports ได
2. สามารถตอบคําถามจาก
เรื่อง Indoor Sports ได
ดานทักษะ/ความรู
1. ทักษะการอานจับใจความ
2. กระบวนการกลุม

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

1. ใบงานที่ 13.1
2. ใบงานที่ 13.2

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตการทํางาน
กลุม

1. ใบงานที่ 13.2
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงบานกลุ
ม ม
การปฏิ
ัติงานกลุ

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ........................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.............................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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182
ใบงานที่ 13.1 เรื่อง Indoor Sports
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง Indoor Sports
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Complete the table below with the words given.

Group ………………………
Name……………………………………….………………class………………….. NO……………..…
Name……………………………………….………………class………………….. NO……………..…
Name……………………………………….………………class………………….. NO……………..…
Name……………………………………….………………class………………….. NO……………..…
Name……………………………………….………………class………………….. NO……………..…

lifeguard

jazz dancing

water aerobics

dance teacher

secretary

Pilates

weight machines

swimming pool

Zumba

Gym Staff

Gym Facilities

Gym Classes
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183
เฉลย ใบงานที่ 13.1 เรื่อง Indoor Sports
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง Indoor Sports
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Complete the table below with the words given.

Group ………………………
Name……………………………………….………………class………………….. NO……………..…
Name……………………………………….………………class………………….. NO……………..…
Name……………………………………….………………class………………….. NO……………..…
Name……………………………………….………………class………………….. NO……………..…
Name……………………………………….………………class………………….. NO……………..…

lifeguard

jazz dancing

water aerobics

dance teacher

secretary

Pilates

weight machines

swimming pool

Zumba

Gym Staff
personal trainer
dance teacher
lifeguard
secretary

Gym Facilities
sauna
swimming pool
changing rooms
weight machines

Gym Classes
Pilates
Zumba
water aerobics
jazz dancing
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ใบงานที่ 13.2 เรื่อง Indoor Sports
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง Indoor Sports
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
B. OK, let me show you the gym. My name’s John and I’m the main sports trainer here, but we
have a team of four specialists who are always around to help you with exercise programmes and
give advice about lifestyle and diet. As you can see, it’s enormous and we have lots of brand-new
machines. You can do everything here: running, cycling, rowing, weights. Over there is the area
for weight-training. We have the swimming pool. It’s great, isn’t it? We’re very proud of it. You
can use it most of the time without booking, but there are certain times of day when we have
swimming classes and water aerobics. There is always a lifeguard in attendance who will also
offer informal swimming tips. We have our own shop, here, where you can buy our own brand of
sportswear and sports drinks and supplements. OK, so have a look at the brochure, then you can
speak to one of the secretaries in reception about the best combination of activities for you.
A. Hi, come in. I’m Heidy. Hello, everybody. Welcome to the Orange Park Sports Centre. I’ll just
show you round the centre and explain what we offer here, and then you can ask me questions.
You can see the main rooms. Here we have classes of yoga, tai chi, Pilates and Zumba at
different levels. We also have different types of dance class: jazz dancing, Indian dancing and
Latin dancing. We’ve got the sauna and massage rooms. We have very reasonable prices for
massages. And over here we have the gym with exercise machines. It’s quite a small gym, but
usually there’s plenty of room for people to move around without any problems. Over there we
have the changing rooms with showers. You do need to bring your own towel if you want a
shower, but you don’t need to bring a mat for the yoga and Pilates classes. Oh, and I must
mention the café. It’s just off the main entrance.

Directions: Read the passage and circle Gym A or Gym B which has the things.

1.

dance classes?

Gym A

Gym B

2.

a sauna?

Gym A

Gym B

3.

a shop?

Gym A

Gym B

4.

a bigger gym with more machines?

Gym A

Gym B

5.

a swimming pool?

Gym A

Gym B

6.

a cafe?

Gym A

Gym B
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เฉลย ใบงานที่ 13.2 เรื่อง Indoor Sports
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง Indoor Sports
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the passage and circle Gym A or Gym B which has the things.
A. Hi, come in. I’m Heidy. Hello, everybody. Welcome to the Orange Park Sports Centre. I’ll just
show you round the centre and explain what we offer here, and then you can ask me questions.
You can see the main rooms. Here we have classes of yoga, tai chi, Pilates and Zumba at
different levels. We also have different types of dance class: jazz dancing, Indian dancing and
Latin dancing. We’ve got the sauna and massage rooms. We have very reasonable prices for
massages. And over here we have the gym with exercise machines. It’s quite a small gym, but
usually there’s plenty of room for people to move around without any problems. Over there we
have the changing rooms with showers. You do need to bring your own towel if you want a
shower, but you don’t need to bring a mat for the yoga and Pilates classes. Oh, and I must
mention the café. It’s just off the main entrance.
B. OK, let me show you the gym. My name’s John and I’m the main sports trainer here, but we
have a team of four specialists who are always around to help you with exercise programmes and
give advice about lifestyle and diet. As you can see, it’s enormous and we have lots of brand-new
machines. You can do everything here: running, cycling, rowing, weights. Over there is the area
for weight-training. We have the swimming pool. It’s great, isn’t it? We’re very proud of it. You
can use it most of the time without booking, but there are certain times of day when we have
swimming classes and water aerobics. There is always a lifeguard in attendance who will also
offer informal swimming tips. We have our own shop, here, where you can buy our own brand of
sportswear and sports drinks and supplements. OK, so have a look at the brochure, then you can
speak to one of the secretaries in reception about the best combination of activities for you.

1.

dance classes?

Gym A

Gym B

2.

a sauna?

Gym A

Gym B

3.

a shop?

Gym A

Gym B

4.

a bigger gym with more machines?

Gym A

Gym B

5.

a swimming pool?

Gym A

Gym B

6.

a cafe?

Gym A

Gym B
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Learning Log แผนที่ 13 เรื่อง Indoor Sports
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง Indoor Sports
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write your learning log.

What I did in class:

The purpose of the activity was:

Summary of key concepts
learned:
*Include Diagrams, Formulas, and
Examples when called for.
How will I apply this learning?

Questions that I still have:
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187
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง Indoor Sports
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

178
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188
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิ
เกณฑการประเมิ
บัติงานกลุ
นพฤติ
ม กรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

รายการ
3
ให
1. คความร
วามรวมมื
วมมืออในการ
ในการ
ทํางานกลุ
งานางานกลุ
มอยมาอย
งดีางดี
การทํ
มี2.ความตั
ความตั
้งใจในการ
้งใจทํางาน
างานอย
ทํการทํ
างานอย
างดี างดี
ร3.วมแสดงความคิ
ยอมรับฟง ดเห็น
และยอมรั
ความคิดเห็บนฟของผู
ง อื่น
ความคิดเห็นของผูอื่น
มี4.ความคิ
ความคิดริดเริริเ่มริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม

ระดับคะแนน
23
ใหความรวมมือในการ
ทํการทํ
างานกลุ
มเป
อยมนาเปบางครั
งดีนบางครั
้ง ้ง
างานกลุ
2.มีความตั
มีความตั
้งใจในการ
้งใจในการ
างานเป
ทํการทํ
างานเป
งานอย
นาบางครั
งดีนบางครั
้ง ้ง
ยอมรั
รวมแสดงความคิ
บฟงความคิดเห็น
ของผู
และยอมรั
อื่น บฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค แปลกใหม

ระดับคะแนน
12
ไม
ใหใคหวามร
ความร
วมมื
วมมื
อในการ
อ
ในการทํ
ทํางานกลุางานกลุ
มเปนบางครั
ม ้ง
ไม
2. มมีีคความตั
วามตั้งใจ
้งใจในการ
ในการทํ
ทํางานเปางาน
นบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

1
ไมใหความรวม
ในการทํางานก
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความ
ของผูอื่นเปนบา

ขาดความคิ
มีความคิดริดเริริ่มเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเ
สรางสรรค

ทํ5.างานเสร็
การตรงต
จทัอนเวลา
ที่กําหนด

ทํางานเสร็จชทัานกว
เวลา
าเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไม
งานเสร็เสร็
จชจากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติ
เกณฑ
กรรมการปฏิ
สรุปผลการประเมิ
บัติงานกลุนมพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดั12บดี - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับ8พอใช
- 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับ5ปรั- บ7ปรุง คะแนน ระดับปรับปรุง
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189 180
63 63 63 63

แบบประเมิ
แบบประเมิ
นคุณลันกคุษณะอั
ณลักษณะอั
นพึงประสงค
นพึงประสงค
“มีวิน“มี
ัย ใฝ
วินเัยรียใฝ
นรูเรี มุยงนรู
มั่น มุในการทํ
งมั่นในการทํ
างาน”างาน”
หนววยการเรี
ยการเรี
หนวยการเรี
ที่ 1 แผนการจั
My
Favorite
My Favorite
Job Job
หน
ยยนรูนรูทที่ ย2ี่ 1นรูแผนการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรูทยี่ 4นรู
13เรืท่อี่ เรื4ง ่อเรื
ง่องIndoor
Sports
ชรายวิ
า ภาษาอั
ชงากฤษ
ภาษาอั
งกฤษ
กฤษ
อ23101
ภาคเรีภาคเรี
ภาคเรี
ยนที่ย1ยนที
นที
ชั้น่ ่1มั1ธชัชัยมศึ
ยมศึ
ษาปกกทษาป
ษาป
ี่ 3 ทที่ ี่ 33
รายวิรายวิ
ชา ภาษาอั
รหัสงวิอ23101
ชา อ23101
้น้นมัมัธธกยมศึ
คําชี้แจง
คําชี้แจง
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
ใหครูผสให
ู อนสั
ครูผงสู เกตพฤติ
อนสังเกตพฤติ
กรรมนักกรรมนั
เรียนเกี
กเรี่ยยวกันเกี
บความมี
่ยวกับความมี
วินัย ใฝวเินรีัย นรู
ใฝ เและมุ
รียนรู งและมุ
มั่นในการทํ
งมั่นในการทํ
างาน โดยพิ
างานจโดยพิ
ารณาจากเกณฑ
จารณาจากเกณฑ
พิที่กจําารณาจากเกณฑ
ท
่
ี
ก
า
ํ
หนด
แล
ว
เขี
ย
นผลการประเมิ
น
เป
น
ตั
ว
เลขใส
ล
งในช
อ
งตามหั
ว
ข
อ
ที
ป
่
ระเมิ
น
กรณี
ทส่ ี่ ังเกตพบ
หนด
ที่กแล
ําหนด
วเขียแลนผลการประเมิ
วเขียนผลการประเมิ
นเปนตันวเป
เลขใส
นตัวลเลขใส
งในชอลงตามหั
งในชองตามหั
วขอที่ปวระเมิ
ขอที่ปนระเมิ
กรณีนทกรณี
ี่ตองการบั
ที่ตองการบั
นทึกพฤติ
นทึกรรมที
พฤติกส่ รรมที
ังเกตพบ
ตเพิอ่มงการบั
นันทึมทึให
กกพฤติ
รรมที
่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เติมเพิให่มบเติ
ในช
บันทึอกกงหมายเหตุ
ในชองหมายเหตุ

เลขที่ เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุชืล่อ-สกุล

มุงมั่นมุในงมั่นใน
่น
มีวินัยมีวินใฝ
นรูเรียนรูการ
ัย เรียใฝ
 มุ่นมัการ
ในการท�ำงาน
ทํางานทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตามขอตกลงของ ไมปฏิบัติตน
ขอตกลงได
กิจกรรม และรับผิดชอบ ตามขอตกลง
ในงานที่มอบหมาย
และไมรับผิดชอบตอ บางประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การเรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงาน
ที่มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
การเรี
เรียนรูยแนรู
ละรและร
วม วม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน
ตั้งใจและ
ใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย
รัในการทํ
บผิดชอบในการ
างานไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
ทํมอบหมายให
างานไดรับ สําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มอบหมายใหสําเร็จ
สําเร็จตามเปาหมาย

181
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ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงาน
ที่มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

ดี (2)
ใจและรับผิดชอบ
ตั้งใจและ
างานที่ไดรับ
รัในการทํ
บผิดชอบในการ
ทํมอบหมาให
างานที่ไดรสับําเร็จ
มอบหมายให
ําเร็จ
มีการปรับปรุงสและ
มีพักฒารปรั
บปรุางงาน
และ
นาการทํ
พัใหฒดนาการทํ
ีขึ้น างาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ใจและรับผิดชอบ
ตั้งใจและ
างานที่ไดรับ
รัในการทํ
บผิดชอบในการ
ทํมอบหมายให
างานที่ไดรับสําเร็จ
มอบหมายให
ําเร็จ
มีการปรับปรุสงและ
มีพักฒารปรั
บปรุางงาน
และ
นาการทํ
พัใหฒดนาการทํ
างาน
ีขึ้นภายในเวลา
ให
ึ้นภายในเวลา
ที่กดําีขหนด
ที่กําหนด

2. มุงมันในการทํางาน

Pre - reading
5. นักเรียนจับคูและแตละคูชวยกันทําใบงานที่ 14.1 เรื่อง

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
เรื่อง The Story of St. Valentine
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
Warm Up
เรื่อง The Story of St. Valentine
1. ครูแสดงรูปภาพเกี่ยวกับดอกไม ช็อคโกแลต และการดบน
กระดานแลวถามนักเรียนดังนี้
จุดประสงคการเรียนรู
T: What comes to mind when you see these things?
ดานความรู
นักเรียนชวยกันตอบ ครูคอยกระตุนเพื่อใหโนมไดคําตอบเกี่ยวกับ
บอกความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับเรื่อง The
Story of St. Valentine และตอบคําถามเกี่ยวกับ วันวาเลนไทน
2. นักเรียนตอบคําถามครูเพื่อตรวจสอบความรูภูมิหลังเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องที่อานได
วันวาเลนไทน เชน
ดานทักษะและกระบวนการ
- What do you know about Valentine?
1. เรียงลําดับเรื่องที่กําหนดใหได
- Why is it called Valentine’s Day?
2. การอานการจับใจความสําคัญและรายละเอียด
- What do people do on Valentine’s Day?
3. กระบวนการกลุม
- How was your last Valentine?
3. นักเรียนคาดเดาวากําลังจะเรียนเรื่องอะไรในบทเรียนนี้
ดานคุณลักษณะ
4. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
1. ใฝเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ 14

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. รูปภาพเกี่ยวกับดอกไม ช็อคโกแลต และ
การด
2. Flashcards คําศัพทจากเนื้อเรื่อง The
Story of St. Valentine
3. ใบงานที่ 14.1 เรื่อง Matching
4. ใบงานที่ 14.2 เรื่อง Make a Story
5. ใบงานที่ 14.3 เรื่อง The Story of St.
Valentine

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
เรื่อง The Story of St. Valentine
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Matching โดยนักเรียนคนหาความหมายของศัพทนั้น
จากพจนานุกรม
6. นักเรียนอาสาเฉลยคําตอบใบงานที่ 14.1 เรื่อง Matching
7. นักเรียนอานขอความบนกระดาน ใหชวยกันเติมคํา หรือ
ขอความที่ขาดหายไป ดังนี้
Do you k…………. why we celebrate Va…………..’s day?
Now, it is mainly we can tell people that we care
about them, g………… and r………………cards. But according
to one legend, St.Vatentine’s Day is meant for people to
r……………. a brave m………………., a ma…………………. Whose
mane was V……………………… .
T: Can you guess what those words are?
Ss: Know, Valentine, give, receive, remember, man,
Marty, Valentine
8. จากขอความที่นักเรียนชวยกันเติม ครูใหนักเรียนชวยกันเดาคําวา
เกิดอะไรขึ้นกับ St. Valentine ครูเขียนขอความที่นักเรียนเดาบน
กระดานดํา
9. การเดาของนักเรียนนั้นไมมีถูกหรือผิดโดยครูบอกนักเรียนวา

แผนการจัดการเรียนรูที่ 14
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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Post – reading
12. นักเรียนจับคู อานใบความรูที่ 14 แลวทําใบงานที่ 14.3 เรื่อง
The Story of St.
13. ครูผูตรวจผลงานของนักเรียน

While – reading
10. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 5 คน ทําใบงานที่ 14.2 เรื่อง Make a
ยนผู
นํา้นุ ของแต
ละกลุ
มเปรี
ยบเที
ยบคํ
าตอบของกลุม ่ม
aStory
Storyนักนัเรีกเรี
ยนผู
�ำของแต่
ละกลุ
่มเปรี
ยบเที
ยบค�ำตอบของกลุ
ตนเองกับผูนํากลุมอื่น อภิปรายใหเหตุผลในการเรียงลําดับเรื่อง
11. นักเรียนผูนําแตละกลุม รับใบเฉลยคําตอบจากครูไปเฉลย
คําตอบใหกลุมของตนเอง

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
เรื่อง The Story of St. Valentine
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Reading is a guessing game เพราะจากขอความที่นักเรียนอาน
ในสมองของนักเรียนจะคิดวาเกิดกับ St. Valentine

แผนการจัดการเรียนรูที่ 14
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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194
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
บอกความหมายของ
คําศัพทเกี่ยวกับเรื่อง The
Story of St. Valentine
และตอบคําถามเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องที่อานได
ดานทักษะ/ความรู
1. เรียงล�ำดั
งลําดับเรื่อง
การอาานการจั
นการจับบใจความ
ใจความ
2.2.การอ่
สําคัญ
ส�ำคั
กระบวนการกลุ่มม
3.3. กระบวนการกลุ
ดานคุณลักษณะ
1.
นรู ้
1.ใฝใฝ่เเรีรียยนรู
2.
ในการท�ำงาน
2.มุมุง่งมัมั่น่นในการทํ
างาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

1. ใบงานที่ 14.1

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตการทํางาน
กลุม

1. ใบงานที่ 14.2
2. ใบงานที่ 14.3
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
การปฏิ
ัติงานกลุ
ปฏิบัติงบานกลุ
ม ม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค....................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข..................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบงานที่ 14.1 เรื่อง Matching
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง The Story of St. Valentine
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Match the word in column A to the definition in column B.
Column A

Column B

…………. 1. wedding

a. A testy treat of sugar and cocoa.

…………. 2. executed

b. A place to keep criminal away to jail

…………. 3. matry
…………. 4. prison
…………. 5. Secretly

or prison
c. To take a criminal away to jail or
prison.

…………. 6. Chocolate

d. Ruler of the Roman Empire

…………..7. Emperor

e. Done of hiding, privately

…………. 8. War

f. A ceremony where two people who

…………. 9. Arrest

love each other join together
officially.
g. From a word meaning ‘witness’
h. To be killed for a crime or a belief.
i. When groups of people or countries
fight each other.
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196
เฉลยใบงานที่ 14.1 เรื่อง Matching
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง The Story of St. Valentine
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Match the word in column A to the definition in column B.
Column A

Column B

……f……. 1. wedding

a. A testy treat of sugar and cocoa.

……h……. 2. executed

b. A place to keep criminal away to jail

……g……. 3. matry
……b……. 4. prison
……e……. 5. Secretly

or prison
c. To take a criminal away to jail or
prison.

……a……. 6. Chocolate

d. Ruler of the Roman Empire

……d……..7. Emperor

e. Done of hiding, privately

……i……. 8. War

f. A ceremony where two people who

……c……. 9. Arrest

love each other join together
officially.
g. From a word meaning ‘witness’
h. To be killed for a crime or a belief.
i. When groups of people or countries
fight each other.
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ใบงานที่ 14.2 เรื่อง Make a Story
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง The Story of St. Valentine
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Rearrange the story into the correct order.
A:

But they did find out. Valentine was arrested and brought before
the Emperor. The Emperor thought Valentine was a well spoken and wise
young man, and encouraged him to stop being a Christian and become a
loyal Roman. Valentine would not deny his beliefs, and he refused. He was
sent to prison

B:

The Roman Emperor Claudius II was fighting many wars. He wanted
a strong army, but many men did not want to be soldiers. Claudius thought
the men wanted to stay home to be with their wives and children.

C:

Valentine, who was a priest, believed that people needed to get married.
He thought that if they were not married, they would be tempted to sin by
living together without being married.

D: While he was in prison, he sent out letters to his friends and asked to be prayed
for by writing Remember your Valentine.
E: So Valentine secretly and illegally married couples anyway! He performed the
weddings in secret places, so the Roman soldiers would not find out.
F: Valentine was killed on the 14th or the 24th of February in the year 269 or 270.
We celebrate Valentine’s Day on February 14th in honor of St. Valentine.
G: Claudius thought of an awful solution to his problem. He decided to cancel all
marriages! No one in all of Rome could get married. Claudius thought that if the
men couldn’t get married, the men would ignore the women and want to be
soldiers
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198
เฉลย ใบงานที่ 14.2 เรื่อง Make a Story
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง The Story of St. Valentine
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Rearrange the story into the correct order.
B:

The Roman Emperor Claudius II was fighting many wars. He wanted
a strong army, but many men did not want to be soldiers. Claudius thought
the men wanted to stay home to be with their wives and children.

G: Claudius thought of an awful solution to his problem. He decided to cancel all
marriages! No one in all of Rome could get married. Claudius thought that if the
men couldn’t get married, the men would ignore the women and want to be
soldiers
C:

Valentine, who was a priest, believed that people needed to get married.
He thought that if they were not married, they would be tempted to sin by
living together without being married.

E: So Valentine secretly and illegally married couples anyway! He performed the
weddings
in secret
places,
so the
Roman
soldiers
would
notnot
findfind
out.out.
the
weddings
in secret
places,
so the
Roman
soldiers
would
A:

But they did find out. Valentine was arrested and brought before
the Emperor. The Emperor thought Valentine was a well spoken and wise
young man, and encouraged him to stop being a Christian and become a
loyal Roman. Valentine would not deny his beliefs, and he refused. He was
sent to prison

D: While he was in prison, he sent out letters to his friends and asked to be prayed
for by writing Remember your Valentine.
F: Valentine was killed on the 14th or the 24th of February in the year 269 or 270.
We celebrate Valentine’s Day on February 14th in honor of St. Valentine.

189
198

199
ใบงานที่ 14.3 เรื่อง The Story of St. Valentine
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง The Story of St. Valentine
รายวิ
า ภาษาอั
งกฤษรหัรหัสวิสชวิาชาอ23101
อ23101ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1ชัชั้น้นมัมัธยมศึ
ธยมศึกษาป
กษาปีทที่ 3ี่ 3
รายวิ
ชาชภาษาอั
งกฤษ
Directions: Read for more information about The Story of St. Valentine.
Do you know why we celebrate Valentine’s Day? Now it is mainly so that we
can tell people that we care about them, give and receive cards, and enjoy chocolate
and candy. But according to one legend, St. Valentine’s Day is meant for people to
r e m e m b e r a b r a v e m a n , a m a r t y r* w h o s e n a m e w a s V a l e n t i n e.
The Story of St. Valentine
The Roman Emperor Claudius II was fighting many wars. He wanted a strong army, but
many men did not want to be soldiers. Claudius thought the men wanted to stay home to
be with their wives and children.
Claudius thought of an awful solution to his problem. He decided to cancel all
marriages! No one in all of Rome could get married. Claudius thought that if the men couldn’t
get married, the men would ignore the women and want to be soldiers.
Valentine, who was a priest, believed that people needed to get married. He thought
that if they were not married, they would be tempted to sin by living together without being
married. So he secretly and illegally married couples anyway! He performed the weddings in
secret places, so the Roman soldiers would not find out.
But they did find out. Valentine was arrested and brought before the Emperor. The
Emperor thought Valentine was a well spoken and wise young man, and encouraged him to
stop being a Christian and become a loyal Roman. Valentine would not deny his beliefs, and
he refused. He was sent to prison until he could be executed. While he was in prison, he sent
out letters to his friends and asked to be prayed for by writing Remember your Valentine.
Valentine was killed on the 14th or the 24th of February in the year 269 or 270. We
celebrate Valentine’s Day on February 14th in honor of St. Valentine.
Although it is not known whether this legend is factually true, it is a good story
anyway. It is nice to think of someone who believed in marriage and was willing to risk death
to do what he believed was right.
* martyr comes from the Greek work martus, which means “witness”. A martyr is a
person who would rather suffer, and even die, than give up the things he or she believes in.

190
199

200
ใบงานที่ 14.3 เรื่อง The Story of St. Valentine
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง The Story of St. Valentine
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the story of St. Valentine. Then answer the following questions.
1. What is this story about?
2. What does it tell about St. Valentine?
3. Who was Cladius II?
4. Why didn’t Roman men want to be soldiers?
5. What did the Emperor’s solution?
6. Who was St. Valentine?
7. What did St. Valentine do secretly?
8. What did the Emperor think about Valentine?
9. What did St. Valentine do while he was in prison?
10. What happened to St. Valentine in the end?
11. What kind of person was the Emperor?
12. What kind of person was St. Valentine?
13. What did St. Valentine die?
14. What was St. Valentine Nationality?
15. Why do we celebrate on Valentine’s Day?
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เฉลย ใบงานที่ 14.3 เรื่อง The Story of St. Valentine
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง The Story of St. Valentine
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Direction: Read the story of St. Valentine. Then answer the following questions.
1. What is this story about? The story of St. Valentine.
2. What does it tell about St. Valentine?

-

He was a brave priest who helped young men and women in Rome to get
married secretly and allegory.
3. Who was Cladius II?
A Roman Emperor
4. Why didn’t Roman men want to be soldiers?

-

They wanted to stay home and to be with their families.
5. What did the Emperor’s solution?

-

He ordered all Roman men not to be married.
6. Who was St. Valentine?

-

He was a brave Roman priest.
7. What did St. Valentine do secretly?

-

He performed the weddings in secret place.
8. What did the Emperor think about Valentine?

-

He thought that St. Valentine was well spoken and wise.
9. What did St. Valentine do while he was in prison?

-

He sent out letters to his friends and asked to be prayed for.
10. What happened to St. Valentine in the end?

-

He was executed.
11. What kind of person was the Emperor?

-

He was selfish and un kind.
12. What kind of person was St. Valentine?

-

He was loyal to god, kind and brave. (The answer may very)
13. What did St. Valentine die?
In the year 269 or 270
14. What was St. Valentine Nationality?
Roman
15. Why do we celebrate on Valentine’s Day

-

In honor of St. Valentine, a brave priest.
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง The Story of St. Valentine
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรับบฟฟังงความคิ
ความคิดดเห็
ยอมรั
เห็นนของ
ของ
ผผูอ้อื่นื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

193
202

203
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2.
มีความตั
้งใจในการ
มีความตั
้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง The Story of St. Valentine
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรม
ที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่ ชื่อ-สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
หมายเหตุ
ในการทํางาน
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน
เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียน เอาใจ
พยายามใน
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และรวม
การเรียนรู และ
กิจกรรมการเรียนรู
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

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

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางานที่ ตั้งใจและ
ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย
มอบหมาย
รับผิดชอบในการ ในการทํางานที่
ทํางานดวยความเพียร
ทํางานไดรับ
ไดรับมอบหมายให
พยายาม และอดทน
มอบหมายให
สําเร็จ มีการ
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
สําเร็จ
ปรับปรุงและ
เปาหมาย
พัฒนาการทํางานให
ดีขึ้น

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

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานให
ดีขึ้นภายในเวลาที่
กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
1. ฟงแลวสามารถเติมขอความเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
2. แสดงบทบาทสมมุติ
3. กระบวนการกลุม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
บอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับเรื่องที่กําหนด

ขอบเขตเนื้อหา
เรื่องเกี่ยวกับ Saint Valentine

เรื่อง The Story of Saint Valentine 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Pre – listening
5.ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง St. Valentine ที่นักเรียนไดอานเปน
การทบทวนดังนี้
T: Who was St. Valentine?
Ss: A brave priest.
T: Who wanted the Roman men to be soldiers?

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. นักเรียนอานคําศัพท ครูเขียนบนกระดานดําดังนี้ตอไป (5 ครั้ง)
Emperor, army, soldier, home, problem, Rome, priest,
secretly, perform, wise
2. ครูลบคําศัพททุกคําบนกระดาน
3. นักเรียนเขียนคําศัพทเทาที่ตนจําไดในสมุด
4. นักเรียนอาสาไปเขียนคําศัพทบนกระดาน จนครบตามคําศัพท
Emperor, army, soldier, home, problem, Rome, priest,
secretly, perform, wise ในขอ 1 และบอกความหมายของ
คําศัพทนั้นๆ

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 15

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- แสดงบทบาทสมมติ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรคําศัพท Emperor, army, soldier,
home, problem, Rome, priest, secretly,
perform, wise
2. ใบความรูที่ 15 เรื่อง The Story of St.
Valentine
3. ใบงานที่ 15 เรื่อง The Story of St.
Valentine

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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While – listening
6. ครูอานบทอานจากใบความรูที่ 15 เรื่อง The Story of St.
Valentine ใหนักเรียนฟงจํานวน 3 ครั้ง นักเรียนเติมขอความ
ที่ขาดหายไปในใบงานที่ 15.1 เรื่อง
7. ครูอานบทอานจากใบความรูที่ 15 เรื่อง The Story of St.
Valentine ใหนักเรียนฟงเปนครั้งที่ 4 โดยหยุดเปนชวง ๆ ที่เปน
คําตอบในใบงานที่ 15.1 เรื่อง และนักเรียนเปนผูใหคําเฉลย

เรื่อง The Story of Saint Valentine 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Ss: The Emperor.
T: Where did the story tale place?
Ss: In Rome.
T: Did St. Valentine die in the end?
Ss: Yes.
T: Why?
Ss: He perform the marriage secretly and illegally.
T: What did he sent to his friends while he was in
prison?
Ss: Yes, or certainly.

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 15
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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เรื่อง The Story of Saint Valentine 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Post - listening
8. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 10 คน อานใบความรูที่ 15 เรื่อง The
Story of St. Valentine และปรึกษากันภายในกลุม แสดงบทบาท
สมมุติตามเรื่องที่ไดอาน เชน
- นักเรียน จํานวน 5 คน เปนทหารโรมัน
- นักเรียน จํานวน 1 คนเปน Emperor
- นักเรียน จํานวน 1 คนเปน St. Valentine
- นักเรียน จํานวน 2 เปนคูรักกันที่จะแตงงานกัน
- นักเรียน จํานวน 1 คนเปนคนเลาเรื่อง
9. แตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติหนาชั้นเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 2 Leisure and Entertainment
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 15
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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209
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
บอกความหมายของคําศัพท
และเขียนไดถูกตอง
ดานทักษะ/ความรู
1. ฟงแลวสามารถเติม
ขอความเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
2. แสดงบทบาทสมมุติ
3. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1.1.ใฝใฝ่เเรีรียยนรู
นรู ้
างาน
2.2.มุมุง่งมัมั่น่นในการทํ
ในการท�ำงาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

สังเกต

แบบสังเกต

ผานเกณฑการ
ประเมินรอยละ 70

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตการแสดง
บทบาทสมมติ
3. สังเกตการทํางานกลุม

1. ใบงานที่ 15
ผานเกณฑการ
2. แบบประเมินบทบาท ประเมินรอยละ 60
สมมติ
3. แบบประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานกลุม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดี
ขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค..................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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บัตรคําศัพทที่ 15.1 เรื่อง The Story of Saint Valentine
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง The Story of Saint Valentine 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Emperor
Army
Soldier
Priest
Rome

201
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211
บัตรคําศัพทที่ 15.2 เรื่อง The Story of Saint Valentine
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง The Story of Saint Valentine 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Home
Secretly
Perform
Wise
Problem
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212
ใบความรูท ี่ 15 เรื่อง The Story of St. Valentine
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง The Story of St. Valentine
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Listen to the story.
The Roman Emperor Claudius II was fighting many wars. He wanted a strong army,
but many men did not want to be soldiers. Claudius thought the men wanted to stay home
to be with their wives and children instead of leaving to fight wars.
Claudius thought of an awful solution to his problem. He decided to cancel all
marriages! No one in all of Rome could get married. Claudius thought that if the men
couldn’t get married, the men would ignore the women and want to be soldiers.
Valentine, who was a priest, believed that people needed to get married. He thought
that if they were not married, they would be tempted to sin by living together without being
married. So he secretly and illegally married couples anyway! He performed the weddings in
secret places, so the Roman soldiers would not find out.
But they did find out. Valentine was arrested and brought before the Emperor. The
Emperor thought Valentine was a well-spoken and wise young man, and encouraged him to
stop being a Christian and become a loyal Roman. Valentine would not deny his beliefs, and
he refused. He was sent to prison until he could be executed. While he was in prison, he
sent out letters to his friends and asked to be prayed for by writing Remember your
Valentine.
Valentine was killed on the 14th or the 24th of February in the year 269 or 270. We
celebrate Valentine’s Day on February 14th in honor of St.Valentine.
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ใบงานที่ 15 เรื่อง The Story of St. Valentine
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง The Story of St. Valentine 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Listen to the story.
The Roman (1) …………. Claudius II was fighting many wars. He wanted a strong
(2)……….., but many men did not want to be (3)………….. Claudius thought the men wanted to
stay (4)…………… to be with their wives and children instead of leaving to fight wars.
Claudius thought of an awful solution to his (5)…………………... He decided to cancel all
(6)………………………! No one in all of Rome could get married. Claudius thought that if the men
couldn’t get married, the (7)………………. would ignore the women and want to be soldiers.
Valentine, who was a (8)…………, believed that people needed to get married. He
thought that if they were not married, they would be tempted to sin by living together
without being married. So he (9)……………. and illegally married couples anyway! He
performed the (10)……………
in secret places, so the Roman soldiers would not find out.
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เฉลย ใบความรูที่ 15 เรื่อง The Story of St. Valentine
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง The Story of St. Valentine 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Listen to the story.
The Roman (1) Emperor Claudius II was fighting many wars. He wanted a strong
(2)army, but many men did not want to be (3)soldiers. Claudius thought the men wanted to
stay (4)home to be with their wives and children instead of leaving to fight wars.
Claudius thought of an awful solution to his (5)problem. He decided to cancel all
(6)marriages! No one in all of Rome could get married. Claudius thought that if the men
couldn’t get married, the (7)men would ignore the women and want to be soldiers.
Valentine, who was a (8)priest, believed that people needed to get married. He
thought that if they were not married, they would be tempted to sin by living together
without being married. So he (9)secretly and illegally married couples anyway! He performed
the (10)wedding in secret places, so the Roman soldiers would not find out.
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ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
การแสดงบทบาท
ความถูกตองของเนื้อหา
สาระ ความรู
การใชอวัจนภาษา

จิจินนตนาการและความคิ
ตนาการและความคิดด
สร้ราางสรรค
งสรรค์

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล
การมีสวนรวมในการ
เตรียมตัว/นําเสนอ

215

แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ

4
4
4
4
4
20

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
สิ่งที่จะวัด
1. การมีสวนรวม
ในการเตรียม
ตัวและการ
นําเสนอ

1 คะแนน
เต็มใจและสนใจใน
การทํางานกลุมและ
ในการนําเสนอนอย
มาก

2 คะแนน
เต็มใจและสนใจ
ในการทํางานกลุม
และในการ
นําเสนอเปนบาง
เวลา
สื่อสารความรูสึก
สถานการณ และ
แรงจูงใจของตัว
ละครไดพอใช

3 คะแนน
เต็มใจและสนใจ
ในการทํางาน
กลุมและในการ
นําเสนอเปน
สวนใหญ
2. การแสดง
สื่อสารความรูสึก
สื่อสาร
บทบาท
สถานการณ และ
ความรูสึก
แรงจูงใจของตัว
สถานการณ
ละคร
และแรงจูงใจ
ของตัวละครได
ไดนอย
ดี
3. ความถูกตอง เนื้อหาสาระถูกตอง เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระ
ของเนื้อหา
เปนสวนนอย
ถูกตองพอใช
ถูกตองเปน
สวนมาก
สาระ ความรู
4. การใชอวัจน
มีการใชอวัจนภาษา มีการใชอวัจน
มีการใช
ภาษา (น้ําเสียง ไมหลากหลายอยูใน ภาษาหลากหลาย อวัจนภาษา
ทาทาง สายตา เกณฑที่ตอง
พอใชอยูในเกณฑ หลากหลายอยู
อุปกรณ
ปรับปรุง
ที่ยอมรับได
ในเกณฑที่ดี
ประกอบฉาก
เครื่องแตงกาย)
5. จินตนาการและ เปนผลงานที่
เปนผลงานที่
เปนผลงานที่
ความคิด
เหมือนตัวอยาง
ปรับปรุงเล็กนอย ดึงดูดความ
สรางสรรค
จากตัวอยาง
สนใจ
แปลกใหม
สอดคลองกับ
เรื่องที่กําหนด
แตบางสวน
เหมือนตัวอยาง

4 คะแนน
เต็มใจและสนใจ
ในการทํางาน
กลุมและในการ
นําเสนอ
ตลอดเวลา
สื่อสาร
ความรูสึก
สถานการณ
และแรงจูงใจ
ของตัวละครได
อยางนาเชื่อถือ
เนื้อหาสาระ
ถูกตองครบถวน
มีการใช
อวัจนภาษา
หลากหลาย
นาประทับใจ
ในเกณฑที่
นายกยอง
เปนผลงานที่
ดึงดูดความ
สนใจ
แปลกใหม
และคิดขึ้นเอง
สอดคลองกับ
เรื่องที่กําหนด
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง The Story of St. Valentine 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรับบฟฟังงความคิ
ความเห็ดนเห็ของ
ยอมรั
นของ
ผู้อื่น
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2.
มีความตั
้งใจในการ
มีความตั
้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมิ
แบบประเมิ
นคุณนลัคุกณ
กษณะอั
พึงประสงค
นพึนงประสงค
“มีวิน“มีัย ว“ใฝ
ใฝินัยเรีเใฝ
ยรียนรูเนรู
รี ยมุ”นรู
ง“มุ
มั ่นมุงในการทํ
งมัมั่น่นในการทํ
ในการทํ
างาน”
งาน”
แบบประเมิ
นษณะอั
คุลัณ
ลันกษณะอั
พึงประสงค
าางาน”
วยการเรี
หนวยยการเรี
1แผนการจั
ทแผนการจั
ี่ 1 แผนการจั
ดการเรี
ดยการเรี
ยนรู
ยี่ นรู
4 ทเรื
่อง Favorite
MyStory
Favorite
หนหน
วยการเรี
นรูยทนรูี่ 2ทยี่ นรู
ดการเรี
นรู
ที่ ท15
เรืี่ ่อ่อ4งงเรืMy
The
ofJob
St.Job
Valentine 2
รายวิ
รายวิ
ชชา าภาษาอั
ชภาษาอั
า ภาษาอั
งกฤษ
งกฤษ
อ23101
ภาคเรี
ยนทีภาคเรี
ย่ 1นทีชั่้น1ยมันที
ชัธยมศึ
้นมั่ 1ธกยมศึ
ทยมศึ
ี่ 3 ทกี่ษาป
3 ที่ 3
รายวิ
งกฤษ
รหัสอ23101
วิชาภาคเรี
อ23101
ชัษาป
้นมักธษาป
คําาชีชี้แ้แจงจง
คําชี้แคํจง
ูสอนสั
เกตพฤติ
เรีวกัยบนเกี
เรีายงาน
นรูาโดยพิ
 งาน
โดยพิ
จารณาจากเกณฑ
ใหครูผใหสู ให
คอนสั
รูคผรูสู งผอนสั
เกตพฤติ
งเกตพฤติ
กงรรมนั
กรรมนั
กเรียกนเกี
กรรมนั
เรี่ยวกั
นเกีบก่ยความมี
ความมี
วิน่ยัยวกั
ใฝ
วินบเัยรีความมี
ยใฝ
นรูเรี และมุ
ยนรูว ินและมุ
งั ยมั่นและใฝ
ในการทํ
งมั่นในการทํ
โดยพิ
จารณาจากเกณฑ
จารณาจากเกณฑ ที่
หนด
ยนผลการประเมิ
ตัวลเลขใส
งในช
วขนอททีกรณี
นนกรณี
อรรมที
งการบั
นส่ ทึังกเกตพบ
พฤติกรรม
ที่กําหนด
ทีกํ่กําาแล
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งการบั
ที่ตองการบั
ทึกพฤติ
นทึทกี่ตกพฤติ
กรรมที
ส่ ังเกตพบ
่มเติอมงหมายเหตุ
ใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เพิ่มเติเพิมทีให
่ม่สเติบังเกตพบเพิ
มันให
ทึกบในช
ันทึอกงหมายเหตุ
ในช

เลขทีเลขที
่ ่ เลขที่ ชื่อชื-สกุ
่อล-สกุ
่อชื-สกุ
ลล
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9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
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10

งมั่นใน
มุงมั่นมุใน
มุ่นมั่น
มีวินัยมีวินัยใฝเรียใฝนรูเรี ยนรูการ
 การ
การ หมายเหตุหมายเหตุ
หมายเหตุ
ในการท�ำงาน
ทํางาน
งาน
ทํทําางาน
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ผาน (1)
ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน
เอาใจใสและ
มีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ต้ังใจและ
ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย
ที่มอบหมาย รับผิดชอบในการ ในการทํางานที่
ทํางานดวยความเพียร
การทํ
างานได
ทํางานได
รับ รับ ไดรับมอบหมาย
พยายาม และอดทน
มอบหมายให
ใหสําเร็จ มีการปรับปรุง
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
สําเร็จ
และพัฒนาการทํางานให
เปาหมาย
ดีขึ้น

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

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานให
ดีขึ้นภายในเวลาที่
กําหนด

211
220

221

หนวยการเรียนรูที่ 3
ชื่อหนวยการเรียนรู Shopping
รหัสวิชา อ23101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เวลา 8 ชั่วโมง
2562
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และ
แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา และอธิบายที่ฟงและอาน
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.2 มีทักษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสาร
แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.3/2 ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายอยางเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น
ในเรือ่ งตางๆ โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
ต 1.3 ม.3/1 พู ด และเขีย นบรรยายเก่ีย วกับ ตนเอง ประสบการณ / ขาว / เหตุการณ / เร่ือง /
ประเด็นตาง ๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาภาษา
และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
ต 2.1 ม.3/1 ใชภาษา น้ําเสียงและกิริยาทาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
ต 2.1 ม.3/2 อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา
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มาตรฐานการเรียนรู ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
ต 2.2 ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยค
ชนิดตาง ๆ และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐานการเรียนรู ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน
ตัวชี้วัด
ต 3.1 ม.3/1 คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล / ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรู และนําเสนอดวยการพูด / การเขียน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา
ชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด
ต 4.1 ม.3/1 ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง / สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน
สถานศึกษาชุมชน และสังคม
มาตรฐานการเรีย นรู ต 4.2 ใชภาษาตา งประเทศเปนเครือ งมือ พืนฐานในการศึกษาตอ
การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ต 4.2 ม.3/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน / คนควา รวบรวม และสรุปความรู / ขอมูลตาง ๆ
จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ

2.
2 .สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
แนะนําขั้นตอนการซื้อขายดวยกิริยาทาทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา พรอมทั้งอธิบายความเหมือนและความแตกตางของประโยคในภาษาตางประเทศและภาษาไทย
ทีใ่ ชในการซื้อขายสินคา โดยเขาใจชีวิตความเปนอย ู ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจาของภาษา และสามารถ
คนควา รวบรวม สรุป และนําเสนอขอมูลที่ใชในการสื่อสารในสถานการณจริง
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3.
สาระการเรียยนรู
นรู ้
3สาระการเรี
ความรู (Knowledge)
Vocabulary
- Shopping time: supermarket, bookshop, butcher’s, department store, household
appliances, discount, environmentally friendly, last longs, humor etc.
- Dairy products: cheese, milk, yogurt, etc.
- Advertisement: Vocabulary of advertisements, i.e., promises, predictions,
- statistics, etc.
Language Structure:
- Comparative adjective
- Expression of quantity: a few, a little, a lot of, much, enough
- Sequence words: first, then, after that, finally
- Conditional sentences
Functional Exponents:
- Asking, answering and writing about items in the shops
- Describing object
- Asking about foods and planning meal
- Giving opinions
- Writing advertisement

ทักษะ/กระบวนการ (Skills / Process)
1. ทักษะการฟง
2. ทักษะการพูด
3. ทักษะการอาน
4. ทักษะการเขียน
เจตคติ (Attitude)
1. มีความมั่นใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. รักการเรียนรูภาษาอังกฤษและฝกฝนอยางจริงจังและเพียงพอ
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยี
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
1. ชื้นงานหรือภาระงาน
2. แผนพับโฆษณาสินคา
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงาน
ประเมินการพูดนําเสนอ
แบบประเมินการพูดนําเสนอ
ประเมินสมรรถนะ
แบบประเมินสมรรถนะ
ประเมินคุณลักษณะ/คานิยม
แบบประเมินคุณลักษณะ/คานิยม
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 16-20 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 14-15 หมายถึง ดี
คะแนน 12-13 หมายถึง พอใช
คะแนน 0-11 หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ ดี

เกณฑ
ผานเกณฑ ระดับดี
ผานเกณฑ ระดับดี
ผานเกณฑ ระดับดี
ผานเกณฑ ระดับดี
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ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
1. การฟังงเพืเพื่อ่อจัจับบใจความสํ
ใจความส�ำคั
และรายละเอียยดด
าคัญญและรายละเอี
1.การฟ
2. เขียยนประโยคได
นประโยคได้
2.เขี

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1.
1.คํค�ำศั
าศัพพทท์
2.
โครงสร้าางทางภาษา
งทางภาษา
2.โครงสร
3.
ความเข้าาใจในบทสนทนา
ใจในบทสนทนา
3.ความเข

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
Shopping
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1.ครู
าวาาDepartment
1.
ครูเเขีขียยนคํ
นค�ำว่
DepartmentStore
Storeแล
แล้ววถามนั
ถามนักกเรีเรียยนว
นว่าา
T: What is it?
S: The place where we go shopping.
T: What do you buy at the department store?
S: Shoes, watches, clothes, wallet.
2.ครู
2.
ครูแแลกเปลี
ลกเปลี่ย่ยนความคิ
นความคิดดเห็เห็นนกักับบนันักกเรีเรียยนนโดยให
โดยให้นนักักเรีเรียยนระดมสมอง
นระดมสมอง
เสนอแนวคิดวา ถาเราจะไปซื้อสินคาสักรายการหนึ่ง สิ่งที่เกี่ยวของ
การกับการซื้อสินคา ไดแกอะไรบาง เชน เงิน รานคา ราคา ฯลฯ
Pre - listening
3. ครูแสดงบัตรคําแลวใหนักเรียนออกเสียงตามครู ครูเนนการออก
เสียงเนนในคํา (stress) และการออกเสียงทายคํา(Final sound)
4. ครูเขียนสํานวนดังตอไปนี้ นักเรียนพูดตาม
- May I help you?
- I think…
- I’m afraid not.
- Would you take a seat?

แผนการจัดการเรียนรูที่ 16
เรื่อง I like shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรคํา 20 บัตรคํา
2. Tape script ใบความรูที่ 16.1
3. ใบงานที่ 16.1
4. เฉลยใบงานที่ 16.1
5. ใบงานที่ 16.2
6. เฉลยใบงานที่ 16.2
7. ใบงานที่ 16.3

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While - listening
6. ครูเลือกนักเรียน 1 คน พูดโตตอบกับครูดังนี้
S: May I help you?
T: Yes, please. I like to buy a dress.
T: I think it doesn’t fit me. Do you have another one?
S: I’m afraid we don’t.
7. นักเรียนจับคู เลือกประโยคบนกระดาน ฝกพูดโตตอบกัน 1-2 ประโยค
8. ครูเปดคลิปสนทนา ฟง 2 ครั้ง นักเรียนทําใบงานที่ 16.1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 16
เรื่อง I like shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
- Just a minute please.
5. ครูใหนักเรียนชวยกันบอกความหมายของแตละประโยคและ
ใชในสถานการณใด ตัวอยางเชน
- May I help you. ใชในสถานการณที่เราเปนผูบริการขายของใหลูกคา
- I think ……….. เปนการความคิดเห็น
- I’m afraid not. หมายถึงบอกสถานการณที่ไมคอยดี
- Would you take a seat? ครูทําทาเชื้อเชิญใหนั่ง หรือจะใชคําพูด
Please sit down. ความหมายเกี่ยวกับ Would you take a seat?
- Just a minute หรือ wait for a moment.

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Post – Listening
10. นักเรียนทําใบงานที่ 16.2
- หมวดหมูบุคคลที่ตองพบเจอเมื่อไปซื้อสินคา (people) ไดแก
customer, seller, cashier, clerk, shop assistant
- หมวดหมูคํากริยาที่ใชในการซื้อสินคา (action) ไดแก sell, buy,
pay, bargain, exchange
- หมวดหมูสถานที่ไปซื้อสินคา (place) ไดแก supermarket,
bookshop,clothes shop, department store, shopping center
- หมวดหมูการชําระคาซื้อสินคา (payment) ไดแก money, cash,
banknote, coin, credit card
11. นักเรียนชวยกันเฉลยคําศัพทในใบงานที่ 2 เพื่อเปนการทบทวน
คําศัพท ทัง้ ตัวสะกด การเนนคําและความหมาย
12. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 5 คน เลือกคําศัพทแตงประโยค
5 ประโยค ทําในใบงานที่ 16.3

แผนการจัดการเรียนรูที่ 16
เรื่อง I like shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
9. ครูใหนักเรียนฟงบทสนทนาอีกครั้ง นักเรียนอาสาเฉลยคําตอบ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/
ประเมิน
ดานความรู
บอกประเภทคําศัพทได

วิธีการ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

ใบงานที่ 16.2

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

ดานทักษะ/ความรู
1.1.ฟฟังงบทสนทนาแล
บทสนทนาแล้วว
บอกข้
บอกขอมูลได้
ได
2.2.เขีเขียยนระดั
นระดับบประโยค
ประโยค

1. ตรวจใบงานที่ 16.1
2. ตรวจใบงานที่ 16.3

1. ใบงานที่ 16.1
2. ใบงานที่ 16.3

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

ดานคุณลักษณะ
1.1.ใฝใฝ่เเรีรียยนรู
นรู ้
2.2.มุมุง่งมัมั่น่นในการทํ
ในการท�ำงาน
างาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมิน
อันพึงประสงค
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ...............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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บัตรคําที่ 16.1
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง I like shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

banknote
cashier
bargain
customer
seller
shop assistant
sell
buy
pay
wallet
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บัตรคําที่ 16.2
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง I like shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20

department store
banknote
coin
credit card
clothes
High heel shoes
cash
supermarket
Book shop
Shopping center
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ใบความรูที่ 16.1
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง I like shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Listen to this conversation.
Shop assistant
Naomi
Shop assistant
Naomi
Shop assistant

: May I help you?
: Yes, I’d like a pair of boots, please. Leather boots.
: Right what size are you?
: Size 5, I think. I want a high heel. But have you got anything in brown?
: Just a minute, please. Would you take a seat?
Do you like these?
Naomi
: Yes, they are very nice. But the heel is a bit too high. Have you got
anything lower?
Shop assistant : I’m afraid not. This is the only size we have in brown at he
themoment.
moment.
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ใบงานที่ 16.1 เรื่อง
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง I like shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: After listening to the conversation answer the following questions.
1. Where does the conversation take place?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. What does the customer want to buy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. What size does she want?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. What colour are they?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Does she buy them? Why?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เฉลย ใบงานที่ 16.1
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง I like shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: After listening to the conversation answer the following questions.
1. Where does the conversation take place?
…………………………at the shoe shop……………………………
2. What does the customer want to buy?
………………………… a pair of boots…………………………….
3. What size does she want?
………………………………size 5 ………………………………………
4. What colour are they?
…………………………brown…………………………………………..
5. Does she buy them? Why?
…………….No, because the heels are very high…………….
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ใบงานที่ 16.2
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง I like shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the words about shopping and classify into 4 groups: people, action, place,
payment.
Banknote
bargain
cashier
cash
Shop assistant
clothes shop
shopping center
seller
Buy
customer
coin
bookshop
Sell
credit cart
exchange
clerk
Departmentstore
Department
pay
supermarket
money
People
1. ……………………..

Action
1. ……………………..

2. ……………………..

2. ……………………..

3. ……………………..

3. ……………………..

4. ……………………..

4. ……………………..

5. ……………………..…

5. ……………………..…

payment
1. ……………………..

Place
1. ……………………..

2. ……………………..

2. ……………………..

3. ……………………..

3. ……………………..

4. ……………………..

4. ……………………..

5. ……………………..

5. ……………………..…

6. ……………………..
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เฉลย ใบงานที่ 16.2
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง I like shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the words about shopping and classify into 4 groups: people,
action,place, payment.
banknote
bargain
cashier
cash
shop assistant
clothes shop
shopping center
seller
buy
customer
coin
bookshop
sell
credit cart
exchange
clerk
departmentstore
department
pay
supermarket
money
People
6. Shop assistant

Action
1. Buy

7. Customer

2. Sell

8. Cashier.

3. Bargain

9. Seller

4. Pay

10. Clerk

5. Exchange

Place

payment
1. Credit card

4. Bookshop

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

5. Shopping center

6. .banknote

1. Department store
2. Clothes shop
3. Supermarket

coin
Coin
Cash
Exchange
Money
Cash
Banknote
Money
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ใบงานที่ 16.3
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง I like shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Choose the vocabulary you’re practice to make sentence.
For example: - I like shopping at a shopping center.
--she
She isis aa cheerful
cheerful assistant.
assistant.
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง I like shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียน
ผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชอง
หมายเหตุ

เลขทีเลขที
่ ชื่ ่อ-สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มุงมั่นใน
่งมั่นใน หมายเหตุ
ใฝใฝ่เรีเยรียนรูนรู ้ มุการ
หมายเหตุ
การท�ำงาน
ทํางาน
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน
เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียน เอาใจ
พยายามใน
ใสและ มีความ
การเรียนรู และรวม
เพียรพยายามใน
กิจกรรมการเรียนรู
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

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

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
งานที่มอบหมาย
ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ไมตั้งใจทํางานที่ ตั้งใจและ
มอบหมาย
รับผิดชอบในการ
ทํางานไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ารปรับปรุง
ปรับปรุงและ
และ
พัฒนาการทํางานให
ให้
ดีขดึ้นีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูย และเต็
มใจมใจ
การเรี
นรู และเต็
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที
่ไดรับ่ไดรับ
การทํ
างานที
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
1.ฟงบทสนทนา
2.อานบทสนทนา
3.พูดโตตอบ

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1.บอกคําศัพทเกี่ยวกับ Shopping เชนบุคคล
สถานที่ สิ่งของ
2.สํานวนโครงสรางการใชภาษาในบทสนทนา

ขอบเขตเนื้อหา
Shopping

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Pre - Listening
3.ครูเขียนประโยคบนกระดานดํา ดังนี้
- May I help you?
- Can I try this dress on?
- I can wear it, Oh! It fits me
- Oh! it suits me. I look nice in it
- How much is it?
- About eight hundred baht.
4. นักเรียนอานประโยคที่ครูเขียนบนกระดานดําตามครู
5. T: From those sentences where’s the place?
S: At the department store.

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูชูบัตรคํา 20 บัตรคํา ใหนักเรียนเปนผูออกเสียง ใหครูฟง 2-3
ครั
2 -้ง3 ครั้ง
2. นักเรียนเขียนคําศัพท เทาที่จําได ลงในสมุด แลวเปรียบเทียบ
กับเพื่อน

เรื่อง May I help you?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 17

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรคํา (จากแผนการเรียนรูที่ 16)
2. บัตรภาพทั้งสองภาพ
3. ใบความรูที่ 17.1
4. ใบงานที่ 17.1

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While-Listening
7. ครูอานบทสนทนาในใบความรูท ่ี 17.1 2-3 ครั้ง ใหนักเรียนฟง
แลวเติมขอความที่ไดยินลงในบทสนทนา ตามประโยคที่ครูเขียนไว
บนกระดาน
- May I help you.
- I’m just looking.
- I’m not sure.
- Can I try this white one on.
- Certainly madam.
- It suits you.
- If doesn’t fit me.
- How much is it?

เรื่อง May I help you?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
6. ครูชูบัตรภาพ ผูหญิงอวน ใสกระโปรงชุด สั้น ๆ ครูพูดวา
T: Look at picture 1. This lady wears a short dress.
It fits her but doesn’t suit her.
T:Look at picture 2. This lady wears a short dress.
It fits her and it suits her. She looks beautiful.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 17
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - Listening
9. แบงนักเรียนเปน 2 แถว, แถว A และ B แถว A เปน shop
assistant และ B เปน Customer ชื่อ Na อานบทสนทนาในใบ
ความรูที่ 17.1 โตตอบกัน สลับกัน แถวB เปน Customer แถว A
เปน shop assistant
10. นักเรียนเตรียมบทสนทนาที่ครูกําหนดให ในแผนการเรียน
ที่ 16 จับคู สนทนากัน หรือ นักเรียนใชบทสนทนาในชั่วโมงนี้
เปนแนวทางก็ได
11. นักเรียน 2-3 คู อาสา สนทนาหนาหอง

- 75$
- I’ll take it.
8. นักเรียนตรวจสอบความถูกตอง ใบงานที่ 17.1 กับใบความรู
ที่ครูแจกให

เรื่อง May I help you?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 17
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
คําศัพทเกี่ยวของการซื้อของ
(Shopping)

วิธีการ
สังเกตการพูดโตตอบ
ดานคําศัพทเกี่ยวกับ
การซื้อของ

ดานทักษะ/ความรู
ฟงบทสนทนาแลว บอกขอมูลได ตรวจใบงาน
ดานคุณลักษณะ
1.ใฝ
1. ใฝ่เรีเรียยนรู
นรู ้
2.มุ
างาน
2. มุง่งมัมั่น่นในการทํ
ในการท�ำงาน

เครื่องมือทีใช

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ

แบบประเมินการพูด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

ใบงานที่ 17.1

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ...............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรูที่ 17.1 บทสนทนาในหางสรรพสินคา
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง May I help you
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: listen, then choose the sentences on the blackboard.
Shop assistant : Good morning. May I help you?
Na
: Well, I’m just looking, but would you have these blouses in my size?
Shop assistant : What size are you, madams?
Na
: 42, I think, but I’m not sure.
Shop assistant : We have all sizes from 38 to 50. There are size 42.
Na
: Can I try this white one on, please?
Shop assistant : Certainly madam. The fitting rooms are over there. I think it suits you.
Na
: But I’m afraid it doesn’t fit me. It’s too small. Have you got a bigger size?
Shop assistant : Yes, this one is 44.
Na
: Aha, this one fits better, How much is it?
Shop assistant : It is 75$
Na
: All right, I’ll take it. Here you are.
Shop assistant : Thank you and here’s your change.
Na
: You’ re welcome. Good bye.
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ใบงานที่ 17.1
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง May I help you?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: listen to the conversation and complete it.
Shop assistant : Good morning. (1)………………………………………………………
Na
: Well, (2) ………………………………. but would you have these blouses in my size?
Shop assistant : What size are you, madams?
Na
: 42, I think, but (3)……………………………………….
Shop assistant : We have all sizes from 38 to 50. There are size 42.
Na
: (4)…………………………………………………………., please?
Shop assistant : (5)………………………………The fitting rooms are over there. (6)……………………………….
Na
: But I’m afraid (7)………………………….. It’s too small. Have you got a bigger size?
Shop assistant : Yes, this one is 44.
Na
: Aha, this one fits better, (8)…………………………………
Shop assistant : It is (9)……………………
Na
: All right, (10)…………………………………. Here you are.
Shop assistant : Thank you and here’s your change.
Na
: You’ re welcome. Good bye.
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เฉลย ใบงานที่ 17.1
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง May I help you?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: listen to the conversation and complete it.
Shop assistant : Good morning. (1) May I help you?
Na
: Well, (2)I’m just looking, but would you have these blouses in my size?
Shop assistant : What size are you, madams?
Na
: 42, I think, but (3) I’m not sure.
Shop assistant : We have all sizes from 38 to 50. There are size 42.
Na
: (4) Can I try this white one on, please?
Shop assistant : (5) Certainly madam. The fitting rooms are over there. (6) I think it suits you.
Na
: But I’m afraid (7) it doesn’t fit me. It’s too small. Have you got a bigger size?
Shop assistant : Yes, this one is 44.
Na
: Aha, this one fits better, (8) how much is it?
Shop assistant : It is (9) 75$
Na
: All right, (10) I’ll take it. Here you are.
Shop assistant : Thank you and here’s your change.
Na
: You’ re welcome. Good bye.

ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ชื่อ - นามสกุล

5

ความคล่อองแคล
งแคล่วว
ความคล
ความพยายามในการสื่อ่อสาร
สาร
ความพยายามในการสื

คะแนนรวม

5

โครงสร้างไวยากรณ
างไวยากรณ์
โครงสร

การออกเสียงและทํานอง
การออกเสียงและท�ำนองเสียง
เสียง
คําค�ศัำพศัพทท์
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แบบประเมินการพูด

5
5
5
25

หมายเหตุ

5. ความพยายามในการสื่อสาร
(Effort to communicate)

4. ความคลองแคลว (Fluency)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

1. การออกเสียงและทํานองเสียง
(Pronunciation and
intonation)
2. คําศัพท (Vocabulary)

รายการการประเมิน
มีการออกเสียงที่ผิดอยูมาก

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถสนทนาได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้นๆ
มีการหยุดเวนชวงในการ
มีการหยุดเวนชวงในการพูด
พูดบอยมาก แมแตใน
บาง แตผูฟงสามารถเขาใจ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
สิ่งที่พูดได
ใชความพยายามในการ
ใชความพยายามในการพูด
สื่อสารนอย และไมสนใจวา บาง แตไมพยายามมากนัก
ผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่ตนพูด ในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ
หรือไม

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคสนทนางาย ๆ

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน
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พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
สามารถออกเสียงใหผูฟงเขาใจ สามารถออกเสียงถูกตอง ชัดเจน
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอเขาใจ ไดอยางชัดเจน
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับเจาของ
ภาษา
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใชคําศัพท
คําศัพทอยูในระดับพอใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม
ในการสนทนาไดอยางเหมาะสม
อีกทั้งรูจักใชสํานวนในการสนทนา
ดวย
ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
ความหมายของประโยคไดชัดเจน
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช
สามารถพูดไดคลองแคลว
สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง
แตยังไมเปนธรรมชาติ
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให
มีความพยายามอยางจริงจัง
ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใชความ ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
เสริมเติมประโยคบาง และใช พยายามอยางมากที่จะพูด
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
ภาษาทาทางเขาชวยบางใน
เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่ สูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด กิริยา
การทําความเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใชภาษา ทาทางเพื่อชวยใหผูฟงเขาใจในสิ่ง
ทาทางประกอบการพูด
ที่ตนพูดโดยเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียด

ระดับคะแนน
2เกณฑ
คะแนน
คะแนน ด
การใหคะแนนทัก3ษะการพู

เกณฑ์กการให้
ารให้คบะแนนทั
คะแนนทั
กการพูด
เกณฑ์
กษะการพู

238
247

248
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 17 เรื่อง May I Help You?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรม
ที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ

239
248

249
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

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

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

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
งานที่มอบหมาย
ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ไมตั้งใจทํางานที่ ตั้งใจและ
มอบหมาย
รับผิดชอบในการ
ทํางานไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
การเรี
นรู และเต็
เรียนรูย และเต็
มใจมใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานให
ดีขึ้น

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
วเขียยนเรี
นเรียยงลํงลำ�ดั
1. อ่อานบทสนทนา
นบทสนทนแลแล้้วเขี
าดับบบทสนทนาได้
บทสนทนา
2. เขียนเติมข้อความลงในบทสนทนาได้
ได
3. กระบวนการกลุ
่ม
2.
เขียนเติมขอความลงในบทสนทนาได
3. กระบวนการกลุม

e

h

Ss: suit
T: Make a sentence
ตัวอยางที่ 3
T: How about this one? (บัตรคําที่ 3)

t i u s

Ss: help
T: Can anyone use this word to make a sentence?
Ss: Can I help you?
ตัวอยางที่ 2
T: Give me the right word. (บัตรคําที่ 2)

P l

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1.ครูแสดงบัตรคําที่เปน unscramble words 10 บัตรคํา นักเรียน
ชวยกันบอกคําที่ถูกตอง ตัวอยางที่ 1
T: Tell me the right word. (บัตรคําที่ 1)

ขอบเขตเนื้อหา
การสนทนาเกี่ยวกับการซื้อของในหาง

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
บอกคําศัพทได
บอกโครงสรางทางภาษา

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง At the Department Store

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping

แผนการจัดการเรียนรูที่ 18

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรคําที่สลับที่ (Unscramble words I, II)
2. ใบงานที่ 18.1
3. เฉลยใบงานที่ 18.1
4. ใบงานที่ 18.2
5. เฉลยใบงานที่ 18.2
6. ใบงานที่ 18.3
7. เฉลยใบงานที่ 18.3

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

250

241
250

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping

Ss: sorry
T: make a sentence.
am sorry.
sorry.
Ss: Iam

y r o s r

Sts : try on
T: make a sentence.
Sts : Can I try it on ?
ตัวอยางที่ 5
T: ครูใหนักเรียนดูบัตรคําที่ 5

Ss: skirt
T: Make a sentence
Ss: A skirt is beautiful. etc. (แลวแตนักเรียนจะตอบ)
ตัวอยางที่ 4
T: ครูใหนักเรียนดูบัตรคําที่ 4
rr tt yy n n o

t r k i s

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง At the Department Store

แผนการจัดการเรียนรูที่ 18
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

251

242
251

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping

e l

Pre - reading
2. ครูเขียน Unscramble the words in the dialogue บน
กระดานดังนี้
A: May/ help / I / you
B: looking for / a suit / yes/ I’m
A: on the left / all the suits / over there / are
B: try / can / on / this / I /one
A: sure /are / over there / room / yes / the / changing
B: Thanks.
3. ครูทําประโยคแยกในบทสนทนาใหนักเรียนดูตัวอยาง

Ss: left
T: make a sentence.
Ss: It is on the left.

F t

ตัวอยางที่ 6
T: ครูใหนักเรียนดูบัตร 6

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง At the Department Store

แผนการจัดการเรียนรูที่ 18
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

252

243
252

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping

While - reading
8. ครูแจงจุดประสงคการเรียนและการทํากิจกรรม
9. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ 18.1 ครูและนักเรียนเฉลยคําตอบ
ดวยกัน
10. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 4 คน ชวยกันทําใบงานที่ 18.2
11. นักเรียนอาสาเฉลยใบงาน 2-3 กลุม
12. หัวหนากลุมแบงกลุม สนทนาโตตอบกันตามใบงานที่18.2
(ถาในหองมี 10 กลุม 5 กลุมแรกเปน customer 5 กลุมหลังเปน
salesgirl)

May I help you?
3. ครูT:ท�ำประโยคแยกในบทสนทนาให้
นักเรียนดูตัวอย่าง
4. นักเรียT:นทัMay
้งชั้นIชhelp
วยกันyou?
บอก ประโยคที่ 2
ยกันบอกforประโยคที
4. นักSs:เรียYes,
นทั้งชัI’m
้นช่วlooking
a suit.่ 2
Yes, I’m looking
5. ครูเขียSs:
นบนกระดานดํ
า for a suit.
5.6. ครู
นบนกระดานด�ำ
ครูเทขีํายประโยคที
่ 3: All the suits are over there on the left.
6. ครูท�ำประโยคที่ 3” All the suits are are over there on the left.
7. นักเรียนทั้งชั้นชวยกันบอกประโยคที่ 4,5 ครูเขียนบนกระดาน
7. นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันบอกประโยคที่ 4,5 ครูเขียนบนกระดาน
Ss: Ss:
CanCan
I tryI try
thisthis
oneone
on?on?
Ss: Ss:
Yes,Yes,
sure.
TheThe
changing
sure.
changingrooms
roomsareareover
overthere.
there.

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง At the Department Store

แผนการจัดการเรียนรูที่ 18
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

253

244
253

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping

Post - reading
13.นักเรียนเขากลุมเดิม กลุมละ 4-5 คน ทําใบงานที่ 18.3
เติมขอความลงในบทสนทนาที่ครูกําหนดให
14.นําผลงานติดไวหลังหอง นักเรียนอานบทสนทนาของเพื่อน
กลุมอื่น เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือเติมเต็มความรูของตน

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง At the Department Store

แผนการจัดการเรียนรูที่ 18
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

254

254
245

255
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
บอกคําศัพทและ
โครงสรางทางภาษา
ดานทักษะ/ความรู
1.1.ออ่าานบทสนทนา
นบทสนทนา
งลําดับความได้
ความได
เรียงล�ำดั
2.2.เขีเขียยนเติ
นเติมมขข้ออความใน
ความใน
บทสนทนา
3. กระบวนการกลุ่ม
ดานคุณลักษณะ
1.1.ใฝใฝ่เเรีรียยนรู
นรู ้
2.2.มุมุง่งมัมั่น่นในการทํ
ในการท�ำงาน
างาน

วิธีการ
ตรวจใบงาน

เครื่องมือทีใช
ใบงานที่ 18.1

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ตรวจใบงานที่ 18.2 1. ใบงานที่ 18.2
ผานเกณฑการประเมิน
2. ตรวจใบงานที่ 18.3 2. ใบงานที่ 18.3
รอยละ 60
3. สังเกตการทํางานกลุม 3. แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กลุม ่ม
งานกลุ
สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมิน
อันพึงประสงค
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ...............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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256
บัตรคํา Unscramble Words I
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 At a department store
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1.

2.

3.

p l e h
t i u s
t r k i s

247
256

257
บัตรคํา Unscramble Words II
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 At a department store
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
4.

5.

6.

r t y n o
yy rr o os so r
f t e l

248
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258
ใบงานที่ 18.1
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 At a department store
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Rearrange the sentences into the correct order.
1. Shop assistant : can/ you / help / I / ? / how
2. Lady

: please / for / yes / looking / I’m / dress / a

3. Shop assistant : colour / particular / any / ?
4. Lady

: if / yes / possible /pink

5. Shop assistant : this / well / about / what /one / ?
6. Lady

: Oh, / it / how / that / is / looks / much /nice / ?

7. Shop assistant : 1,000 bahts/ like / on / would / it / you . to / ?
Lady

: yes, please

room’s / is.
is
8. Shop assistant : there / the / over / changing
changing-room’s/

Lady

: I see. Thank you.

9. Shop assistant : it / did / well / fit/ ?
10. Lady

: perfect / yes / I’ll / it / take/ was / it

249
258

259
ใบงานที่ 18.1 เรื่อง Rearrange
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 At a department store
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Rearrange the sentences into the correct order.
Shop assistant : ……………………………………………(1)………………………………………………
Lady
: ……………………………………………(2)………………………………………………
Shop assistant : ……………………………………………(3)………………………………………………
Lady

: ……………………………………………(4)………………………………………………

Shop assistant : ……………………………………………(5)………………………………………………
Lady

: ……………………………………………(6)………………………………………………

Shop assistant : ……………………………………………(7)………………………………………………
Lady

: yes, please

Shop assistant : ……………………………………………(8)………………………………………………
Lady

: I see. Thank you.

Shop assistant : ……………………………………………(9)………………………………………………
Lady

: ……………………………………………(10)……………………………………………

250
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260
เฉลย ใบงานที่ 18.1
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 At a department store
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Rearrange the sentences into the correct order.
Shop assistant : (1) How can I help you?
Lady
: (2) Yes, please. I’m looking for a dress.
Shop assistant : (3)Any particular colour?
Lady

: (4)Yes, if possible, pink.

Shop assistant : (5)Well, what about this one?
Lady

: (6)Oh, that looks nice. How much is it?
Shop assistant : (7)1,000 baht. Would you like to try init on?
on?
Lady

: yes, please

Shop assistant : (8) The changing room’s over there
Lady

: I see. Thank you.

Shop assistant : (9) Well, did it fit?
Lady

: (10)Yes, it was perfect, I’ll take it.

251
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261
ใบงานที่ 18.2
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 At a department store
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Put this dialogue into the correct order.
a. Certainly sir, what size?
b. Here you are. Would you like to try them on?
c. They’re 3,000 Bahts, sir.
d. Umm, 10, I think.
e. I’d like a pair of white shoes, please.
f. Yes, please, sir. I’m afraid they’re too big.
Can I try 9 and a half, please?
g. Thanks. They fit me well. I’ll take them. How much?
h. Certainly. Here you are.
Customer

: …………………………………………….(1)…………………………………………………….

Sales girl

: …………………………………………….(2)…………………………………………………….

Customer

: …………………………………………….(3)…………………………………………………….

Sales girl

: …………………………………………….(4)…………………………………………………….

Customer

: …………………………………………….(5)…………………………………………………….

Sales girl

: …………………………………………….(6)…………………………………………………….

Customer

: …………………………………………….(7)…………………………………………………….

Sales girl

: …………………………………………….(8)…………………………………………………….

252
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262
เฉลย ใบงานที่ 18.2
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 At a department store
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Put this dialogue into the correct order.
1.e
2.a 3.d
4.b 5.f
6.h 7.g

8.c

Customer

: e.

I’d like a pair of white shoes, please

Sales girl

: a.

Certainly sir, what size?

Customer

: d.

Umm, 10, I think.

Sales girl

: b.

Here you are. Would you like to try them on?

Customer

: f.

Yes, please, sir. I’m afraid they’re too big.
Can I try 9 and a half, please?

Sales girl

: h.

Certainly. Here you are.

Customer

: g.

Thanks. They fit me well. I’ll take them. How much?

Sales girl

: c.

They’re 3,000 baht, sir.
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ใบงานที่ 18.3
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เรื่อง At the department Store
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Complete this dialogue.
Sales girl
: ………………………………..(1)…………………………….., Madam.
Mrs. Brown

: I’m …………………………(2)…………………… a …………………….(3)…………….

Sales girl

: …………………………(4)………………..?

Mrs. Brown

: …………………(5)……………… I wear size six.
gloves are on this counter. Let’s see here is ……….(6)……..
: The
The white
whit gloves

Sales girl

They’re very nice.
Mrs. Brown

: ……………….(7)……………. Hmm. They seem to fit. ……………(8)……………..?

Sales girl

: 500 Bahts.

Mrs. Brown

: O.K I’ll……………(9)……………..

Sales girl

: Thank you. Here’s you change

Mrs. Brown

: ………………..(10)………………………
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เฉลยใบงานที่ 18.3
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เรื่อง At the department Store
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Put this dialogue this Dialogue.
Sales girl
: (1) May I help you? Madam.
How Can I help you? Madam.
Is there anything I can do for you?
What can I do for you?
Mrs. Brown

: I’m (2) looking for a (3) pair of shoes, a pair of socks, a pair of boots,
a pair of pants, a pair of gloves, a pair of lacks.

Sales girl

: (4) What size, Madam?
sir?

Mrs. Brown

: (5) I think I wear size six.

Sales girl

: The
The white
whit gloves
gloves are on this counter. Let’s see here is (6) size 6
They’re very nice.

Mrs. Brown

: (7) Oh, I’ll try them on Hmm. They seem to fit. (8) How much are they?

Sales girl

: 500 Bahts.

Mrs. Brown

: O.K I’ll (9) take them.

Sales girl

: Thank you. Here’s you change

Mrs. Brown

: (10) You’re welcome.
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265
ใบงานที่ 2 เรื่อง Shopping
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง I think the most important factor is quality
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

A. Directions: Change these statements into Yes/No questions.
1. They look nice.
…………………………………………………………………………………….
2. The price is included in the after-sales service.
…………………………………………………………………………………….
3. There is a good discount.
…………………………………………………………………………………….
4. It will go wrong.
…………………………………………………………………………………….
5. You can get it in different styles.
…………………………………………………………………………………….
B. Directions: Change these statements into Wh- or How questions.
1. It’s made of plastic.
…………………………………………………………………………………….
2. It will last a long time.
…………………………………………………………………………………….
3. It’s very fast.
…………………………………………………………………………………….
4. You can change it at any of our shops.
…………………………………………………………………………………….
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เฉลย ใบงานที่ 2 เรื่อง Shopping
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง I think the most important factor is quality
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
A.

1. Do they look nice?
2. Is the price included in the after-sales service?
3. Is there a good discount?
4. Will it go wrong?
5. Can I get it in different styles?

B.

1. What is it made of?
2. How long will it last?
3. How fast is it?
4. Where can I change it?
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เรื่อง At a Department Store
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรั
ยอมรับบฟัฟงงความคิ
ความคิดดเห็
เห็นนของ
ของ
ผูผ้ออื่นื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
มีความตั
้งใจในการ
มี2.ความตั
้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เรื่อง At a Department Store
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรีย นเกี่ย วกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรม
ที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล

มุ่งมั่น
ใฝ่เรียนรูมุง้ มั่นใน
ในการท�ำงาน
การ
ใฝเรียนรู
ทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน
เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียน เอาใจ
พยายามใน
ใสและ มีความ
การเรียนรู และรวม
เพียรพยายามใน
กิจกรรมการเรียนรู
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

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

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
งานที่มอบหมาย
ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ไมตั้งใจทํางานที่ ตั้งใจและ
มอบหมาย
รับผิดชอบในการ
ทํางานไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ

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

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานให
ดีขึ้น

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1.นักเรียนทบทวนคําศัพทโดยการทําใบงานที่ 19.1
2.นักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ

เรื่อง Let’s shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1.บอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับการ Shopping
Pre - reading
2.บอกสํานวนในการจับจายซื้อของ
3.นั ก เรี ย นอ านใบความรู ด ว ยตนเองในใจ (silent reading) 5-10
3.อานบทอานเขาใจ บอกรายละเอียดได
5-10
นาที ใบความรู
นาที ใบความรู
ที่ 19.1้ที่ 19.1
ดานทักษะและกระบวนการ
4.ครูถามคําถามนักเรียนดังนี้ (ใชเวลาไมเกิน 5-7 นาที)
1.กระบวนการอานเพื่อความเขาใจแบบ
T: What is this passage about?
skimming and scanning
S: Shopping at the supermarket.
T: How do you know?
2.กระบวนการกลุม
S: Look at the head-words.
ดานคุณลักษณะ
T: How many people are there in the passage? Name
1. ใฝเรียนรู
them.
2. มุงมั่นในการทํางาน
Sara’s husband.
S: 3 Sara, Chaire, and Sare’s
T: Name the place that Sara likes.

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
บทสนทนาเกี่ยวกับ Shopping ในรูปแบบตางๆ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 19

สื่อ/แหลงเรียนรู
1.ใบงานที่ 19.1 (จําแนกคําศัพท)
2.เฉลยใบงานที่ 19.1
3.ใบงานที่ 19.2
4.เฉลยใบงานที่ 19.2
5.ใบความรูที่ 19.1 (Pre-Reading)
6.ใบความรูที่ 19.2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - reading
6. นักเรียนแตละกลุม อาสาเฉลยคําตอบ ครูเปนผูใหขอมูลยอนกลับ

While - reading
5. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 4 คน อานบทสนทนาใบความรูที่ 19.2
(A-D) และทําใบงานที่ 19.2 (A-D)

S: Supermarkets.
T: Who doesn’t like supermarket?
S: Sara’s husband
T: List the things that Sara likes and she may buy
them.
S: apples, coke, milk, lettuce and carrots.
T: How about Claire. What does she like?
S: grapes, orange juice, yoghurts and fish.
T: What do you like?
S: Give variety of answers.

เรื่อง Let’s shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 19
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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273
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
สามารถจัดหมวดหมูคําศัพทได ตรวจใบงาน
ดานทักษะ/ความรู
1. การอานแบบ skimming
และ scanning
2. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1.ใฝใฝ่เเรีรียยนรู
1.
นรู ้
2.มุมุง่งมัมั่น่นในการทํ
างาน
2.
ในการท�ำงาน

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ใบงานที่ 19.1

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตการทํางาน
กลุม

1. ใบงานที่ 19.2 A-D
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ...............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบงานที่ 19.1 เรื่อง Vocabulary
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Let’s shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Reading the words about shopping and classify them into 5 groups.

cash
seller
customer
blouse
supermarket
shirt
buy
bookshop

People

chocolate
shopping center
credit card
clerk
money
shop assistant
high heel shoes

place

action

cashier
sales girl
shoes shop
trolley
jacket
sell
bargain

payment

banknote
eggs
gloves
department store
skirt
butter
owe

things
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เฉลย ใบงานที่ 19.1 เรื่อง Vocabulary
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Let’s shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Reading the words about shopping and classify them into 5 groups.
cash
seller
customer
blouse
supermarket
shirt
buy
bookshop
People
Seller
Customer
Cashier
Sales girl
Sales
Shop
assistance
clerk

chocolate
shopping center
credit card
clerk
money
shop assistant
high heel shoes

place
Supermarket
Department
store
Shopping center
Shoes shop
Book
shop
Bookshop

action
Sell
Buy
Bargain
owe

cashier
sales girl
shoes shop
trolley
jacket
sell
bargain

payment
In cash
Cash
Credit card
Money
Bank
note
Banknote

banknote
eggs
gloves
department store
skirt
butter
owe

things
Butter
Skirt
Gloves
Eggs
Trolley
Jacket
Chocolate
High heel shoes
Shirt
blouse
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ใบความรูที่ 19.1
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Let’s shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Direction: Read this passage silently.
Shopping at the Supermarket
Here I am at the supermarket. I’m Sara and I’m with my daughter, Claire, She loves
supermarkets and I like them, too. My husband doesn’t like supermarkets. That’s why he is
at home reading the newspaper. Let me see. I like apples and coke. Chaire prefers grapes
and orange juice. For breakfast I like milk
Claire likes yoghurts of all kind. I also like vegetables: lettuce and carrots
Do you like fish? My daughter prefers fish to meat.
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ใบความรูที่ 19.2A Conversation I
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Let’s shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Conversation I: At clothes shop
Shopkeeper
Jane
Shopkeeper
Jane
Shopkeeper
Jane
Shopkeeper
Jane
Shopkeeper
Jane

: May I help you?
: Well, I’m just looking, but would you have these blouses in my size?
: What size are you madam?
: 42
: We have all sizes from 38 to 50
: Can I try this white one on?
: Certainly madam. The fitting room is over there.
: Well, it suits me. How much is it?
ti?
: 500 Bahts, please.
: O.K
O.K. I’ll
I’ll take it.
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ใบความรูที่ 19.2B Conversation II
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Let’s shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Conversation II : At Shoes Shop
Salesgirl
Mark
Salesgirl
Mark
Salesgirl
Mark		
Mark
Salegirl		
Mark		
Salesgirl
Mark

: Do you like this blue jacket?
: Yes, it’s nice but I think the brown one is the nicest. Have you got it in a size
44
: Yes, sir. Here you are. Try it on.
: Thanks... I like this one very much.
: I’m afraid it’s quite expensive but it’s also the best quality. It really suits you.
:you.
How much is it?
How much
is it?
: 1,000
Baht, sir.
: Oh,
O.K. Here’s the money.
1,000that’s
Bahts,sir.
: Oh, that’s O.K. Here’s the money.
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ใบความรูที่ 19.2C Conversation III
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Let’s shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Conversation III: At department Store.
Sales assistant : Hello can I help you?
Tammy

: Yes, I’m looking for a shirt to match with a grey skirit.

Sales assistant : How about this red one?
Tammy

: Do you have it in light-red?

Sales assistant : Just a minute. What size are you?
Tammy

: Medium

Sales assistant : Here you are.
Tammy

: It’s really nice shirt. How much is it?

Sales assistant : it’s on sale, 30% discount only 300 Bahts. Would you like to pay in credit card.
Tammy

: In cash.
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ใบความรูที่ 19.2D Conversation IV
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Let’s shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Conversation IV : At Mr.Smith’s supermarket
supermall
Mr. Smith
Ann
Mr. Smith
Ann
Mr. Smith
Ann
Mr. Smith
Ann
Mr. Smith
Ann
Mr. Smith
Ann
Mr. Smith
Ann
Mr. Smith
Ann

: Hell,
Hello,what
whatcan
canI Ido
dofor
foryou?
you?
: I’d like half a pound of butter, please.
: Yes, anything else?
: and a dozen eggs, please.
: large or standard.
: Standard, please.
: Here you are.
: And a tin of pears, please.
: Oh, I’m afraid we haven’t got any pears left.
: Haven’t you?
: No, but we’ve got lots of peaches.
: all right. I’ll take a tin of peaches
: Anything else?
: A bar of chocolate, please.
: O.K. Do you pay in cash or by credit card?
: By credit card, please.

271
280

Conversation
19.2A
Conversation
19.2B
Conversation
19.2C
Conversation
19.2D

Place to shop

seller

Customer
(sex)

Things to buy

Size

color

ใบงานที่ 19.2 A-D
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Let’s shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
price

Money to pay
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Conversation
19.2A
Conversation
19.2B
Conversation
19.2C
Conversation
19.2D

Salesgirl

Sales
assistant
Mr. Smith

Shoes shop

At department

At supermarket

Shopkeeper

seller

Clothes shop

Place to shop

Customer
(sex)
Jane
(female)
Mark
(male)
Tammy
(female)
Ann
(female)
Half a
pound
Standard
A tin
A bar

medium

shirt
Butter
Eggs
Peaches
chocolate

44

42

Size

Jacket

blouse

Things to buy

Yellow
Brown
Yellow
brown

Light-red

brown

white

color

เฉลยใบงานที่ 19.2 A-D
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Let’s shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Don’t mention

Money to pay

Don’t
mention

300 Baths

Credit card

In cash

1,000 Bahts In cash

500 Bahts

price
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283
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Let’s Shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรับบฟฟังงความคิ
ความเห็ดนเห็ของ
ยอมรั
นของ
ผู้อื่น
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
การท�ำงานกลุ
นบางครั
ทํางานกลุมเป่มนเป็บางครั
้ง ้ง
มีความตั
้งใจในการ
มี2.ความตั
้งใจในการทํ
างาน
ทํานงานเป
เป
บางครัน้งบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง Let’s Shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรม
ที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียน
พยายามใน
เอาใจใสและ
การเรียนรู และรวม
มีความเพียรพยายาม
กิจกรรมการเรียนรู
ในการเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางานที่
มอบหมาย
งานที่มอบหมาย
ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ตงั ใจและ
รับผิดชอบใน
การทํางานไดรับ
มอบหมาย
ใหสําเร็จ

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่
ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1.ใฝเรียนรู
2.มีความรับผิดชอบ

ดานทักษะและกระบวนการ
1.ทักษะการฟง
2.ทักษะการอาน
3.ทักษะการเขียน
4.กระบวนการกลุม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1.บอกความหมายของคําศัพทได
2.ฟงเรื่องที่กําหนดเขาใจไดอยางถูกตอง

ขอบเขตเนื้อหา
ความรูเกี่ยวกับการซื้อของที่ Supermarket

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Pre – listening
2. นักเรียนอานบัตรคํา ครูถามความหมาย ตัวอยางเชน
a lot of different food
adapt product
fresh food
rely on
shortage
to be helpful
shortage

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูพูดคําหรือขอความ นักเรียนชวยกันตอบ/หรือขยายความ
โดยครูยกตัวอยาง
T: Supermarket, a place to buy things,
T: customer
S: a person to buy something
T: You can buy things such as tooth brush, apples,
and so…..at
S: Supermarket
T: We enjoy………
S: shopping, reading, (คําตอบหลากหลาย)

เรื่อง Supermarket
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 20

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ Shopping ของ
ประเทศตาง ๆ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรูที่ 20.1
2. ใบงานที่ 20.1
3. เฉลยใบงานที่ 20.1
4. ใบงานที่ 20.2
5. เฉลยใบงานที่ 20.2
6. Internet
7. หองสมุดโรงเรียน
8. บัตรคํา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post – listening
8. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน ครูติดใบความรูที่หนาหอง
9. นักเรียนเติมขอความลงในใบงานที่ 20.2 โดยผลัดกันไปอาน
ขอความที่ครูติดไวหนาหอง วิ่งมาบอกใหเพื่อนเขียนลงในใบงาน
(Running Dictation)
10. หัวหนากลุม นําใบงานที่เขียนเสร็จ ไปเทียบกับใบความรูที่หนาหอง
11. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 6 คน คนหา Department Store
ของประเทศตาง ๆ ที่นักเรียนสนใจในชั่วโมงหนา คนควาชิ้นนี้
นักเรียนสงในชั่วโมงหนาตอไป ครูนําไปติดไวหนาหองเรียน
นักเรียนอานผลงานของเพื่อนเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

While - listening
4. ครูอาน ใหนักเรียนฟง 1 ครั้ง ใหนักเรียนทําใบงานที่ 20.1
5. นักเรียนเปรียบเทียบคําตอบกับเพื่อนที่นั่งคูกัน
6. ครูอานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง
7. นักเรียนและครูชวยกัน เฉลยคําตอบในงานที่ 20.1

เรื่อง Supermarket
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
3. ครูอานใบความรูที่ 20.1 ใหนักเรียนฟง 2 ครั้ง ใหนักเรียนเปนผู
บอกวา คําศัพทใดที่นักเรียนไมเขาใจ ครูอาจอธิบายหรือยกตัวอยาง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 20
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/
ประเมิน
ดานความรู
สามารถบอกความหมาย
คําศัพทได
ดานทักษะ/ความรู
ฟงและสามารถบอก
ขอมูลจากเรื่องที่ฟงได
ดานคุณลักษณะ
1.1.ใฝใฝ่เเรีรียยนรู
นรู ้
างาน
2.2.มุมุง่งมัมั่น่นในการทํ
ในการท�ำงาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

สังเกตการบอก
ความหมายของคําศัพท

แบบประเมินการพูด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

ตรวจใบงาน

1. ใบงานที่ 20.1
2. ใบงานที่ 20.2

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมิน
อันพึงประสงค
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ...............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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บัตรคํา ที่ 20
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง Let’s shop
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชาวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

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

7.

A lot of different food
adapt
product
Fresh food
Rely on
shortage
To be helpful
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ใบความรูที่ 20.1 เรื่อง Supermarket (ครูอานตามเนื้อเรื่องที่กําหนดให)
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง Supermarket
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Supermarket
At present time, we can buy ofdifferent
differentand
and fresh food
supermarket.
foodfrom
fromlarge
large
supermarket.
There are rarely any shortage of fresh food. We don’t have to rely on
frozen
products.
Most
frozen
products.
Most
people enjoy shopping at the supermarkets because some kinds of food and things are less
expensive. The assistance
smileand
andtry
try toto be
be helpful.
helpful. Above all, supermarkets
assistant smile
supermarketshave
haveshown
shown
a willing to listen their customers and to adapt their needs.
หมายเหตุ : เสียงของครูอาน หรือ ครูอาจจะบันทึกเสียงแลวเปดคลิปเสียงใหนักเรียนฟงก็ได
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ใบงานที่ 20.1
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง Supermarket
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions : Tick (√) True or False after reading the following sentences.
True
1. There are a lot of supermarket today.
2. Customers can buy
but different kinds of fruit at the supermarket.
3. There are no fresh and frozen products in the supermarket.
4. There are still some frozen products in the supermarket.
5. People enjoy shopping at supermarkets because the things are
very very cheap and the price can be bargained.
6. The assistants in supermarkets always welcome the customers
7. The customers always smile and they are helpful.
8. Supermarkets meet the needs of shoppers.
9. The customers have shown a willing to listen to the
supermarkets.
10. Supermarkets always listen to the customer’s needs.

False
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เฉลย ใบงานที่ 20.1
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง Supermarket
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions : Tick (√) True or False after the following sentences.

1. There are a lot of supermarket today.
2. Customers can buy
but different kinds of fruit at the supermarket.

True
√
√

√

3. There are no fresh and frozen products in the supermarket.
4. There are still some frozen products in the supermarket.

False

√
√

5. People enjoy shopping at supermarkets because the things are
very very cheap and the price can be bargained.
6. The assistants in supermarkets always welcome the customers

√
√

7. The customers always smile and they are helpful.
8. Supermarkets meet the needs of shoppers.

√
√

9. The customers have shown a willing to listen to the
supermarkets.
10. Supermarkets always listen to the customer’s needs.

√
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เฉลย ใบงานที่ 20.1
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง Supermarket
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Fill in the word or words you hear from your friend to complete the
passage.
Supermarket
At present time, we (1) .....................
…………… of different and fresh food from (2)……………………
(4)
There are rarely any shortage of (3)……………….. We don’t have to rely on
(4)………………………...
Most
people (5)…………………………… at the supermarkets because some kinds of food and things
are(6) ……………………….. The assistance
assistant (7) ………………………….. and try to be (8)…………... Above all,
to
(9)…………………………….. have shown a willing (10)………………….their
customers.
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เฉลย ใบงานที่ 20.2 เรื่อง Shop at the Supermarket
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง At the Supermarket
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Fill in the word or words you hear from your friend to complete the
passage.

Supermarket
At present time, we (1) can buy different
of differentand
andfresh
freshfood
foodfrom
from
(2)large supermarket. There are rarely any shortage of (3) fresh food. We
frozenproducts.
products. Most people (5) enjoy shopping at
don’t have to rely on
(4)(4)frozen
the supermarkets because some kinds of food and things are (6) less
expensive. The assistance
t (7) smile and try to be (8) helpful. Above all, (9)
to their
customers
supermarkets have shown a willing (10)to listen their
customers.
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ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ชื่อ - นามสกุล

5

ความคล่อองแคล
งแคล่วว
ความคล
ความพยายามในการสื่อ่อสาร
สาร
ความพยายามในการสื

คะแนนรวม

5

โครงสร้าางไวยากรณ
งไวยากรณ์
โครงสร

การออกเสี
งและทํำานองเสี
นอง ยง
การออกเสียยงและท�
เสียง
คําค�ศัำศัพพทท์

296

แบบประเมินการพูด

5
5
5
25

หมายเหตุ
287
296

5. ความพยายามในการสื่อสาร
(Effort to communicate)

4. ความคลองแคลว (Fluency)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

1. การออกเสียงและทํานองเสียง
(Pronunciation and
intonation)
2. คําศัพท (Vocabulary)

รายการการประเมิน
มีการออกเสียงที่ผิดอยูมาก

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถสนทนาได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้นๆ
มีการหยุดเวนชวงในการ
มีการหยุดเวนชวงในการพูด
พูดบอยมาก แมแตใน
บาง แตผูฟงสามารถเขาใจ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
สิ่งที่พูดได
ใชความพยายามในการ
ใชความพยายามในการพูด
สื่อสารนอย และไมสนใจวา บาง แตไมพยายามมากนัก
ผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่ตนพูด ในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ
หรือไม

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคสนทนางาย ๆ

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน
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พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
สามารถออกเสียงใหผูฟงเขาใจ สามารถออกเสียงถูกตอง ชัดเจน
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอเขาใจ ไดอยางชัดเจน
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับเจาของ
ภาษา
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใชคําศัพท
คําศัพทอยูในระดับพอใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม
ในการสนทนาไดอยางเหมาะสม
อีกทั้งรูจักใชสํานวนในการสนทนา
ดวย
ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
ความหมายของประโยคไดชัดเจน
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช
สามารถพูดไดคลองแคลว
สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง
แตยังไมเปนธรรมชาติ
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให
มีความพยายามอยางจริงจัง
ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใชความ ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
เสริมเติมประโยคบาง และใช พยายามอยางมากที่จะพูด
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
ภาษาทาทางเขาชวยบางใน
เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่ สูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด กิริยา
การทําความเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใชภาษา ทาทางเพื่อชวยใหผูฟงเขาใจในสิ่ง
ทาทางประกอบการพูด
ที่ตนพูดโดยเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียด

ระดับคะแนน
2เกณฑ
คะแนน
คะแนน ด
การใหคะแนนทัก3ษะการพู

เกณฑ์
กษะการพู
เกณฑ์กการให้
ารให้คบะแนนทั
คะแนนทั
กการพูดด
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง At the Supermarket
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรีย นเกี่ย วกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรม
ที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

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

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

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน
งานที่มอบหมาย
ที่มอบหมาย
ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรี
ยนรูย และเต็
มใจมใจ
การเรี
นรู และเต็
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
1.อานสัญลักษณ
2.เขียนอธิบายขอความได

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1.บอกความหมายคําศัพท
2.บอกสัญลักษณที่กําหนด
3.บอกสัญลักษณและเขียนได

ขอบเขตเนื้อหา
สถานที่จับจายซื้อของ

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 21
เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1.ครูเขียนสัญลักษณบนกระดาน ,
,
,
ถามความหมายนักเรียน ดังนี้
T:
,
,
,
What does it call? (Teacher points at the symbols)
S: Stars or symbol.
T: one star means…….
S: very poor, very bad
T: Two stars means………
S: poor
T:
means…………
S: Fair
T: How about
?
S: good.
T: Well done.
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรูที่ 21.1
2. ใบงานที่ 21.1
3. ใบงานที่ 21.2
4. ใบงานที่ 21.3
5. ใบงานที่ 21.4

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

300
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Practice
4. นักเรียนทําใบงานที่ 21.1 พรอมกับครูแนะนําดังนี้ (Who class
activity)
ตัวอยาง
นักเรียนอานสัญลักษณในใบงานและฟงคําหรือขอความที่ครูเวน
ใหเติม เชน ครูอาน : It means that Bonny นักเรียนเติม
Department store (โดยดูจากหัวขอ) ครูอานตอ is a นักเรียนดู
สัญลักษณแลวเทียบเคียงความหมายในใบความรูที่ 21.1 เติมวา is a
good shopping place
5. ครูอานตอ The telephone number is (ครูหยุด) นักเรียนเติม
ขอความลงในใบงานที่ 21.1 ทําเชนนี้ จนจบ paragraph
6. ครูใหใบเฉลยใบงานที่ 21.1 ใหนักเรียนเปรียบเทียบคําตอบ
อานทําความเขาใจอีกครั้ง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 21
เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ
Presentation
2. นักเรียนไดรับใบความรูที่ 21.1 แลวอานสัญลักษณในใบความรูนั้น
ใหครูฟง
3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

301

292
301

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Production
8.7. นักเรียนอาสานําเสนอผลงาน เพื่อน ๆ เปนผูใหขอมูลยอนกลับ
9.8. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 5 คน ชวยกันระดมสมองเขียนสัญลักษณ
คลายกับที่ครูฝก เขียนบรรยาย shopping place ที่นักเรียนชอบ 1 แหง
9. ครูติดผลงานนักเรียนไวหลังหอง ใหแตละกลุมอานงานของเพื่อน
10.
และเลือก shopping place ที่ชอบของเพื่อน 1 แหง ทําใบงานที่ 21.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 21
เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ
7. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 3 คน ทําใบงานที่ 21.2, 21.3 โดยใชเฉลย
ของใบงานที่ 21.1 เปนตัวเทียบเคียงหรือเลียนแบบ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

302

302
293

303
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
บอกความหมายคําศัพท ตรวจใบงาน
และลักษณะที่กําหนด
ดานทักษะ/ความรู
1. เขียนอธิบายขอความ
และสัญลักษณ
2. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1.1.ใฝใฝ่เเรีรียยนรู
นรู ้
2.2.มุมุง่งมัมั่น่นในการทํ
ในการท�ำงาน
างาน

เครื่องมือทีใช
ใบงานที่ 21.1

1. ตรวจใบงาน
1. ใบงานที่ 21.4
2. สังเกตการทํางานกลุม 2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
งานกลุม
สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมิน
อันพึงประสงค
ในระดับดีขึ้นไป

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

294
303

304
ใบความรูที่ 21.1 เรื่อง Symbols
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the symbols and their meaning.

Shopping places

A good shopping place

An average shopping place

A simple shopping place

295
304

305

A simple shopping place

ที่มา: http://th.gofreedownload.net/free-vector/vector-clip-art/phone-icon-clip-art132941/#.XFmwGFwza00

Telephone number

City center

https://www.viator.com/tours/Florence/Small-GroupWine-Tasting-Experience-in-the-Tuscan-Countryside/
d519-5292P25

Country side

ที่มา: https://id.aliexpress.com/item/ShopGlass-Showcase- Decoration-StickersWelcome-To-Business-Hours-time-openclose-signage--poster-bannerstore/
32830141964

Time to open/close

ที่มา: https://biedermanrealestate.com/wp-content/uploads/2017/07/after.jpg

Garage

296
305

306

ที่มา: https://www.stlouisccbookstore.com/

Bookstore

ที่มา: http://www.cstylejeans.com/tips-for-choosing-cloth-shop.html

Woman’s and man’s shop/section

ที่มา: https://www.retailgazette.co.uk/blog/2016/10/stationary-retail-to-grow-by-ps49-dot-1m-in-the-next-5-years/

Stationary
Stationery

297
306

307

ที่มา: http://www.yiwu-agent.com/2016/08/02/shoes-shop-in-china-yiwu-market/

Shoes shop

ที่มา: https://www.yelp.com/biz_photos/walmart-neighborhood-market-tampa-bay-2?select=SFrARwUm3pNJxMFHqAHjTg

Food section

https://www.flickr.com/photos/jennrationdesign/2798257266

Camera shop

298
307

308

ที่มา : https://worklifelaw.org/projects/cashier-working-at-a-food-market/

Cashier

ที่มา : https://londonist.com/2016/08/london-underground-sound-map

Tube station

ที่มา : https://www.leicester.gov.uk/transport-and-streets/travelling-by-bus/haymarket-bus-station/

Bus station

299
308

309
ใบงานที่ 21.1 เรื่อง Symbols
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Complete the paragraph by using symbols on the paragraph to you. Do it
with your teacher.
Bonny Department Store
,

2

,

2

,

20

,

T .084-4440071 ,

,

10 a.m.-9
OpenOpen
10 a.m.
- 9 p.m.
p.m.

,

,

,

50

,

,

,

,

,

1 Km

It means that Bonny …………………………… is a good shopping place or department
store. ……………………… is 081-444071 it is in………………………………. The department store is …………
……………………. There are a lots of sections to shop and buy such as : …………………., women’s
and …………………………sections, …………………….., shoe department, ……………………… and ………………..
kindsofoffood
foodsuch
such asas …………….., ……………… , ………………., pork, fish and
………………… to buy many kind

……………………. There are also ……………………………. to choose for or ordering meals ……………….
are ready to do their duties, the nearest ……………………… or tube is ……………………….. away.

300
309

310
เฉลย ใบงานที่ 21.1 เรื่อง Symbols
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Complete the paragraph by using symbols on the paragraph to you. Do it
with your teacher.
It means that Bonny department store is a good shopping place or department
store. The telephone number is 081-444071 it is in the city center. The department store is
open from 10 a.m. to 9.00 p.m. There are a lots of sections to shop and buy such as : two
bookstores,
stationery shoe department, two
book store, women’s and men’s clothes sections, a stationary,
food such as eggs, fruits , vegetable,
camera shops and a supermarket to buy many kinds
kind ofof food

pork, fish and bread. There are also twenty restaurants to choose for or ordering meals. Fifty
cashiers are ready to do their duties, The nearest underground or tube is a kilometer away.

301
310

311
ใบงานที่ 21.2 เรื่อง Symbols
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Complete the paragraph by using symbols on the paragraph to you. Do it
with your teacher.

Sugar Department Store
Tel.081-766-9911

Open1010.30
Open
a.m.a.m-8.30
- 8.30
p.m.
p.m.

10

,

,1

30

,

,

,

,

It means that. ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

302
311

312
เฉลย ใบงานที่ 21.2 เรื่อง Symbols
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Complete the paragraph by using symbols on the paragraph to you. Do it
with your teacher.
It means that Bonny
shopping
or department
store. The
Sugar department store is aangood
average
place place
or department
store. The
telephone number is 081-7669911
081-444071 it is in the city center. The department store is open from
10 a.m.
store,
10.30
a.m.toto9.00
8.30 p.m.
p.m. There are a lots of sections to shop and buy such as : two
one book
bookstore,
women’s and men’s clothes sections, aa stationery,
stationary, shoe department, two camera shops and
a supermarket to buy many kinds
kind ofof food
food such as eggs, fruits , vegetable, pork, fish and

Thereare
arealso
alsotwenty
ten restaurants to choose for or ordering meals. Fifty
bread. There
Thirtycashiers
cashiersare
are
ready to do their duties, The nearest underground or tube is a kilometer away.

303
312

313
ใบงานที่ 21.3 เรื่อง Symbols
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Complete the paragraph by using symbols on the paragraph to you. Do it
with your teacher.
Aunty
Supermarket
Super
Supermarket

Tel.081-555-0077

Open
a.m.-a.m-6.30
- 6.30 p.m.
Open1010.30
p.
, 1
ททกpp.m.

, 110

,

,

1
30

,

,

,

,

,

It means that. ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

304
313

314
เฉลย ใบงานที่ 21.3 เรื่อง Symbols
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Complete the paragraph by using symbols on the paragraph to you. Do it
with your teacher.
telephone
It means that Aunty Supermarket is a simple shopping shop. ItIt’stelephone

number is 081-555-0077. It is in the country side. Aunty
Aunt Supermarket
Supermaket is open from 10
a.m. to 6.30 p.m. There is small section of a book shop. You can buy eggs, vegetables,
restaurant inin it.it. Only one cashier does
fruits, bread, milk and meat here. There is one
on restaurant

her duty. The nearest bus station is one kilometer away.

305
314

315
ใบงานที่ 21.4 เรื่อง Symbols
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Complete the information you’re read.
Name of shopping Place :……………………………………………………………..
The quality :……………………………………………………………………………………
The telephone No:………………………………………………………………………..
Location:………………………………………………………………………………………..
Time to open:……………………………………………………………………………….
Sections to shop :………………………………………………………………………….
:………………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………..
Number of cashier:……………………………………………………………………..
Nearest transportation:………………………………………………………………..
The distance :……………………………………………………………………………….
Name of the group you get information: …………………………………

306
315

316
เฉลย ใบงานที่ 21.4 เรื่อง Symbols
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Complete the information you’re read.
Name of shopping Place :……Aunty Supermarket……………………………..
The quality :…………………Simple……………………………………
The telephone No:…………… 081-555-0077…………………………..
Location:…………country side…………………………..
Time to open:…………open 10.00 a.m – 6.30 p.m. ………………….
Sections to shop :……book shop, eggs, vegetables, fruits, bread, milk, and meat…….
Number of cashier:……………one cashier……………..
Nearest transportation:……Bus station ………………..
The distance :…… 1 kilometer ……………………….
Name of the group you get information: …………………………

307
316

317
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรับบฟฟังงความคิ
ความคิดดเห็
ยอมรั
เห็นนของ
ของ
ผู้อื่น
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

308
317

318
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
มีความตั
้งใจในการ
ทํางาน
2.
มีความตั
้งใจในการ
ทํเปานงานเป
บางครัน้งบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง

309
318

319
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 21 เรื่อง The Shopping Places We Like
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรม
ที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ

310
319

320
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
เขาเรียนตรง
เวลา ตั้งใจเรียน
เอาใจใสและ
มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

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

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางานที่
งานที่มอบหมาย
มอบหมาย
ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ตงั ใจและ
รับผิดชอบใน
การทํางานไดรับ
มอบหมาย
ใหสําเร็จ

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

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

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1.ใฝเรียนรู
2.มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
การพูดสนทนาโตตอบในการซื้อสิ้นคา

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. บอกคําศัพทลักษณะนามของสิ่งของ
2. ใชคําศัพทสํานวน ภาษา ในการซื้อ-ขาย
ตามสถานการณที่กําหนด

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเน้อื หา
การซื้อ-ขาย ที่ grocery store

Presentation
2. ครูใหนักเรียนดูภาพ tooth-paste, butter, bread, milk
3. ครูถามคําถามเกี่ยวกับชื่อสินคาตาง ๆ จากภาพ ดังนี้
T: What is this called?
S: it’s toot-paste.

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูเขียน At grocery store บนกระดาน
T: What can you but at the grocery store?
S: Salt, butter, eggs, tooth-paste, beef, fruit
T: If you were a shop-keeper, what will you ask your
customer?
S: How can I help you?
- What can I help you?
- May I help you?
- What would you like to buy?
- Anything you want?

เรื่อง Buy Things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 22
สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรภาพที่ 22.1 a tube of tooth
paste
2. บัตรภาพที่ 22.2 a tin of peaches.
3. บัตรภาพที่ 22.3 a bar of soap
4. บัตรภาพที่ 22.4 a packet of crisp
5. บัตรภาพที่ 22.5 cheese
6. บัตรภาพที่ 22.6 bread
7. บัตรภาพที่ 22.7 milk
8. บัตรภาพที่ 22.8 grape, banana
9. บัตรภาพที่ 22.9 meat.
10. บัตรภาพที่ 22.10 eggs
11. บัตรภาพที่ 22.11 jam
12. ใบงานที่ 22

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Grocery
เรื่อง Buy Things at Grocer’s
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
- Butter
- Bread
- Milk
3. ครูเขียนคําบอกลักษณะนามบนกระดาน ดังนี้
a loaf of
a pound of
a bunch of
a dozen of
a kilo of
a tube of
a bottle of
a jar of
a carton of
a packet of
a bar of
eggs, toothpaste,
toothpaste,
4. นักเรียนดูบนกระดาน bread, butter, milk, eggs
grapes, jam , peaches, soap, crisp, meat
5. ครูบอกใหนักเรียนจับคูคํากับลักษณะนามตามที่ครูพูด ตัวอยาง
T: Can you match the word if I say: a loaf of……
S: Bread.
T. Good. A kilo of……………..
S: Meat, pork
T: A tube of…………………….

แผนการจัดการเรียนรูที่ 22
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Production
8. ครูใหนักเรียนเขียนสิ่งที่ตนตองการซื้อ 5 อยาง ลงในสมุด หรือ
กระดาษ A4 ของนักเรียน ไมใหเพื่อนทราบ

Practice
6. ครูฝกประโยคถามตอบของนักเรียนดังนี้
A: What would you like to buy?
B: I want a tube of tooth-paste please.
7. นักเรียนจับคูกัน ฝกพูดถามตอบ ตามโครงสรางและคําศัพท
ที่ครูสอน และเขียนบนกระดานไวแลว โดยครูใหนักเรียน 2 คน
มาสาธิตใหเพื่อนดูหนาชั้น ดังนี้
Student A: What would you like to buy?
Student B: I want a bar of soap, please.
(นักเรียนจับคูฝกประมาณ 10 นาที)

เรื่อง Buy Things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
S: Toothpaste
หมายเหตุ ครูทบทวนจนแนใจวานักเรียนเขาใจวิธีการใช
ลักษณะนาม

แผนการจัดการเรียนรูที่ 22
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง Buy Things at Grocer’s
Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ตัวอยาง
I want to buy a jar of jam.
a bottle of milk
a kilo of pork
etc.
9. นักเรียนทําใบงานที่ 22.1 (Find someone who…) โดยใช
ประโยคที่ครูฝกใหแลว เดินรอบหองตามเพื่อน เขียนชื่อ และ สิ่งของ
ที่เพื่อนตองการใหใหครบ 10 แลวสรุปรายงานดังนี้
ตัวอยาง
- Malee want to buy a kilo of beef.
- Manee and Mana want to buy a bar of soap. (ซื้อของ
ชนิดเดียวกัน)
- Somchai, Dumrong and Narree want to buy a packet
of crisp.
10. นักเรียน 2-3 คน อาสารายงาน ใบงานของตนหนาหอง
11. ครูติดใบงานที่ 1 ของนักเรียนไวรอบหองเรียน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 22
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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325
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/
วิธีการ
ประเมิน
ดานความรู
บอกความหมายคําศัพท สังเกตการพูดโตตอบใน
และลักษณะนาม
ในใบความรูเกี่ยวกับ
คําศัพท
ดานทักษะ/ความรู
การพูดสนทนาโตตอบ ตรวจใบงาน
ดานคุณลักษณะ
1.1.ใฝใฝ่เเรีรียยนรู
นรู ้
างาน
2.2.มุมุง่งมัมั่น่นในการทํ
ในการท�ำงาน

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

แบบประเมินการพูด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

ใบงานที่ 22

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ...............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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บัตรภาพที่ 22.1 A Tube of Tooth Paste
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา : https://www.wikihow.com/Get-the-Most-from-a-Tube-of-Toothpaste

317
326

327
บัตรภาพที่ 22.2 A Tin of Peaches
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ทีมา : https://www.walmart.com/ip/Del-Monte-California-Sliced-Peaches-106-oz/10448906
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328
บัตรภาพที่ 22.3 A Bar of Soap.
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา : https://www.indiamart.com/proddetail/sky-blue-bath-soap-13275191933.html

319
328

329
บัตรภาพที่ 22.4 A Packet of Crisp
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา : https://www.walkers.co.uk/crisps-range/walkers-crisps/ready-salted
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บัตรภาพที่ 22.5 Cheese
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy Things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา : https://www.ndtv.com/world-news/worlds-oldest-cheese-discovered-fromegyptian-tomb-researchers-1901109
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331
บัตรภาพที่ 22.6 Bread
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา : https://www.tasteofhome.com/recipes/country-white-bread/
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บัตรภาพที่ 22.7 Milk
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา : http://thaibike.org/wp-content/uploads/2016/07/milk.jpg
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บัตรภาพที่ 22.8 Grape, Banana
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา : https://backyard-lab.bentoweb.com/th/product/333680/product-333680

ที่มา : https://www.lib.ru.ac.th/journal2/?p=6388
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บัตรภาพที่ 22.9 Meat
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา : https://www.drcollins.ca/red-meat-really-cause-high-cholesterol/

325
334

335
บัตรภาพที่ 22.10 Eggs
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา : mhttps://www.newsghana.com.gh/kenyan-farmers-squeezed-as-egg-prices-hit-alltime-low/
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บัตรภาพที่ 22.11 Jam
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา : https://www.amazon.in/Kissan-Mix-Fruit-Jam-500g/dp/B00T7GD1C2?th=

327
336

337
ใบงานที่ 22. Find Someone Who……
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Find someone who……………………………
Example: What would you like to buy?
I want to buy……………………………….
Find someone who…………….
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Things wants to buy

Report: (10 people’s names)
Ex. Name: Malee wants to buy a bottle of milk.
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ชื่อ - นามสกุล

5

ความคล่องแคล
งแคล่ว
ความคล
ความพยายามในการสื่อ่อสาร
ความพยายามในการสื
สาร

คะแนนรวม

5

โครงสร้างไวยากรณ
งไวยากรณ์
โครงสร

การออกเสียงและท�
การออกเสี
งและทํำานองเสี
นอง ยง
ี
คํค�าำศัศัพพทท์

338

แบบประเมินการพูด

5
5
5
25

หมายเหตุ
329
338

5. ความพยายามในการสื่อสาร
(Effort to communicate)

4. ความคลองแคลว (Fluency)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

1. การออกเสียงและทํานองเสียง
(Pronunciation and
intonation)
2. คําศัพท (Vocabulary)

รายการการประเมิน
มีการออกเสียงที่ผิดอยูมาก

2 คะแนน

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถสนทนาได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้นๆ
มีการหยุดเวนชวงในการ
มีการหยุดเวนชวงในการพูด
พูดบอยมาก แมแตใน
บาง แตผูฟงสามารถเขาใจ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
สิ่งที่พูดได
ใชความพยายามในการ
ใชความพยายามในการพูด
สื่อสารนอย และไมสนใจวา บาง แตไมพยายามมากนัก
ผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่ตนพูด ในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ
หรือไม

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคสนทนางาย ๆ

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน
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พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
สามารถออกเสียงใหผูฟงเขาใจ สามารถออกเสียงถูกตอง ชัดเจน
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอเขาใจ ไดอยางชัดเจน
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับเจาของ
ภาษา
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใชคําศัพท
คําศัพทอยูในระดับพอใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม
ในการสนทนาไดอยางเหมาะสม
อีกทั้งรูจักใชสํานวนในการสนทนา
ดวย
ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
ความหมายของประโยคไดชัดเจน
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช
สามารถพูดไดคลองแคลว
สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง
แตยังไมเปนธรรมชาติ
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให
มีความพยายามอยางจริงจัง
ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใชความ ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
เสริมเติมประโยคบาง และใช พยายามอยางมากที่จะพูด
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
ภาษาทาทางเขาชวยบางใน
เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่ สูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด กิริยา
การทําความเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใชภาษา ทาทางเพื่อชวยใหผูฟงเขาใจในสิ่ง
ทาทางประกอบการพูด
ที่ตนพูดโดยเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียด

3 คะแนน

เกณฑการใหคะแนนทักษะการพู
ด
ระดับคะแนน

คะแนนทั
กการพูดด
เกณฑ์การให้คบะแนนทั
กษะการพู
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 22 เรื่อง Buy things at Grocery
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรม
ที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
มุงมั่นใน
มุ่งมั่น
การ
หมายเหตุ
ชื่อ-สกุ
เลขทีเลขที
่ ่ ชื่อ-นามสกุ
ล ล
ใฝ่เรียใฝนรูเรี้ ยนรู
หมายเหตุ
ในการท�ำงาน
ทํางาน
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20

331
340

341
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

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

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

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางานที่
งานที่มอบหมาย
มอบหมาย
ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ

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

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
1.วิเคราะหบทสนทนาผสมผสานกันอยู
2.เรียงลําดับบนสนทนาได
3.เขียนเติมขอความได

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1.บอกความหมายคําศัพท
2.เขาใจโครงสรางในการใชสนทนา
3.อานบทสนทนาเขาใจ

ขอบเขตเนื้อหา
การซื้อขายที่ Super Market

หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Pre - reading
3.ครูเขียนขอความในบทสนทนา 2 บท ที่คละกัน ดังนี้
- May I help you?
- What can I do for you?
- Yes, a dozen of egg, please.
- I’m looking for a loaf of bread.
- Anything else?
- Sure and how about some fruits?
- a tin of pears please.
- a bunch of bananas, please.
4. ครูถามนักเรียนวา ขอความในบทสนทนา ตอเนื่องกันหรือไม นักเรียน
คิดวามีกี่บทสนทนา

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1.นักเรียนทําใบงานที่ 23.1 ทบทวนคําศัพทการใชลักษณะนาม
2. นักเรียนและครูเฉลยคําตอบดวยกัน

เรื่อง Can You Do This?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 23

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงานที่ 23.1
่ 23.1
1.ใบงานที
2. เฉลยใบงานที่ 23.1
่ 23.1
2.เฉลยใบงานที
3. ใบงานที่ 23.2
่ 23.2AAและ
และBB
3.ใบงานที
4. เฉลยใบงานที่ 23.2
่ 23.2AAและ
และBB
4.เฉลยใบงานที

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง Can You Do This?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
T: Do you think all these sentences of conversation go
go
together?
together?
S: No
T: How many conversations are there?
S: May be 2.
T: Can you do it? Let’s do it together.
While - Reading
5.ครูแบงกระดานเปน 2 ขาง นักเรียนชวยกันบอก
Conversation A
A: May I help you?
B: Yes, a dozen of egg, please.
A: Anything else?
B: And a tin of pears please.
Conversation B
C: What can I do for you?
D: I’m looking for a loaf of bread
C: Sure, and how about some fruit?
D: A bunch of bananas, please.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 23
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 3 Shopping
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - reading
าใบงานที่ ่23.1
6.6.นันักกเรีเรียยนเข
นเข้าากลุ
กลุม่มกลุ
กลุม่มละ
ละ55คน
คนชช่ววยกั
ยกันนทํท�ำใบงานที
23.1
7.7.ครู
ครูแแจกเฉลยใบงานที
จกเฉลยใบงานที่ ่23.1
23.1 ใหให้นนักักเรีเรียยนแต
นแต่ลละกลุ
ะกลุม่มตรวจความถู
ตรวจความถูกกตต้อองงเอง
เอง

เรื่อง Can You Do This?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ ครูชวยแนะคิดของประโยคใหนักเรียนดวย เชน ประโยค
May I help you? อาจสลับกับ What can I do for you? แตแนะให
นักเรียนสังเกตวา : May I help you? ตอบ Yes, please………คําพูด
จะนุมนวลกวาที่ตอดวย I’m looking for……. ถาตองเปรียบเทียบกันใ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 23
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

344
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345
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/
ประเมิน
ดานความรู
บอกความหมายคําศัพท
ดานทักษะ/ความรู
อานแลวเติมบทสนทนา
ใหสมบูรณ

ดานคุณลักษณะ
1. มีววินินัยัย
1.มี
2. ใฝ่เรีเรียยนรู
นรู ้
2.ใฝ
3. มุง่งมัมั่น่นในการทํ
ในการท�ำงาน
3.มุ
างาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

ใบงานที่ 23.1

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

ตรวจใบงาน

ใบงานที่ 223.2
และ BB
3.2 AA และ

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมินใน
อันพึงประสงค
ระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ...............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรูที่ 23.1
การเรียนรูดทการเรี
ี่ 23 เรืยนรู
่องทCan
you
หน่วยการเรีแผนการจั
ยนรู้ที่ 3 ดแผนการจั
ี่ 23 เรื
่อง do
Canthis?
you do this?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Direction: Choose the words in the table to complete the sentence.
a. a loaf of
pound ofof
b. a half pounds

f. a packet of
g. a dozen of

c. a tin of

h. a kilo of

d. a tube of

I. a jar of

e. a bar of

j. a bunch of

1. I’d like to buy………………………………….soup, please?
to the grocer to buy ………………………….butter and ……………………bread.
2. Jame went ot
3. ……………………………………..crips costs 20 baths
4. Sara wants………………………………………beef to do the cooking today.
5. I want to buy ………………………………………..peaches at aunty market.
6. …………………………………..grapes looks delicious.
toothpaste?
7. A: Where is …………………………………..paste?

B: It’s in the bathroom.
bath-room.
8. May asks her sister to buy …………………………………..jam for her.
9. Mother told me not to forget to buy…………………………………eggs.
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เฉลย ใบงานที่ 23. 1
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 23 เรื่อง Can you do this?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Direction: Choose the words in the table to complete the sentence.
a. a loaf of
pound ofof
b. a half pounds

f. a packet of
g. a dozen of

c. a tin of

h. a kilo of

d. a tube of

I. a jar of

e. a bar of

j. a bunch of

1. I’d like to buy e. a bar of soup,
please?
soap, please?
2. Jame went to
ot the grocer to buy b. a half pound of butter and a. a loaf of bread.
3. f. a packet of crisp costs 20 baths
4. Sara wants h. a kilo of beef to do the cooking today.
c. a tin ofof peaches
aunty market.
5. I want to buy h.
c. a tin ofatpeaches
at aunty market.
6. j. a bunch of grapes looks delicious.
7. A: Where is d. tube of toothpaste?
paste?
B: It’s in the bath-room.
bathroom.
8. May asks her sister to buy i. a jar of jam for her.
9. Mother told me not to forget to buy g. a dozen of eggs.
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ใบงานที่ 23.2 Mixed Conversation
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 23 เรื่อง Can you do this?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write out these two-mixed conversations.
- Good morning, May I help you?
- Hello, Mr. Green, I’d like half a pound of butter, please.
- Yes, please. I just want a few things.
- Yes, anything else?
- I have some good meat. Is that on your list?
eggs
a loafbread?
of bread?
- Yes, could I have two dozen of
eggs
andanda loaf

- Standard, please.
- Yes, may I have a kilo and a half.
- And a dozen of eggs, please.
- And a tin of pears.
- Sure and how about some fruit.
peaches.
- Oh, I’m afraid we haven’t got any pears but we’ve
we’re got a lot of preaches.

- A kilo of oranges, please.
- Alright, I’ll take a tin of peaches them.
then.
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ใบงานที่ 23.2 A Conversation I
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 23 เรื่อง Can you do this?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Mr. Green
Ann
Mr. Green
Ann
Mr. Green
Ann
Mr. Green
Ann
Mr. Green
Ann

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hello, Ann, What can I do for you?
……………………………..(1)……………………………….
……………………………..(2)……………………………….
……………………………..(3)……………………………….
………………………………(4)………………………………
………………………………(5)………………………………
Here you are.
………………………………(6)………………………………
………………………………(7)………………………………
……………………………….(8)……………………………..
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เฉลยใบงานที่ 23.2 A Conversation I
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 23 เรื่อง Can you do this?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Mr. Green
Ann
Mr. Green
Ann
Mr. Green
Ann
Mr. Green
Ann
Mr. Green

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ann

:

Hello, Ann, What can I do for you?
(1) Hello, Mr. Green I’d like half a pound of butter, please.
(2) Yes, anything else?
(3) And a dozen of eggs, please
(4) large or standard?
(5) Standard, please.
Here you are.
(6) And a tin of pears, please.
(7) Oh, I’m afraid, we haven’t got any pears but we’ve got a lot of
peaches.
(8) Alright, I’ll take a tin of peaches then.
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ใบงานที่ 23.2 B Conversation II
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 23 เรื่อง Can you do this?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Grocer
Jane
Grocer
Jane
Grocer
Jane
Grocer
Jane

: ……………………………..(1)……………………………….
: ……………………………..(2)……………………………….
: ……………………………..(3)……………………………….
: ………………………………(4)………………………………
: Certainly, anything
any thingelse?
else?
: ………………………………(5)………………………………
: ………………………………(6)………………………………
: ………………………………(7)……………………………..
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เฉลยใบงานที่ 23.2 B Conversation II
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 23 เรื่อง Can you do this?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Grocer
Jane
Grocer
Jane
Grocer
Jane
Grocer
Jane

: (1) Good morning, may I help you?
: (2) Yes, please. I just want a few things.
: (3) I have some good meat. Is that on your list?
: (4) Yes, may I have a kilo and a half, please?
: Certainly, anything else?
: (5)Yes, could I have two dozen eggs
and
of eggs
anda aloaf
loafofofbread?
bread?
: (6) Sure and how about some fruit?
: (7) A kilo of oranges, please.
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 23 เรื่อง Can You Do This?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
เลขที่
1
21
32
43
54
65
76
87
98
109
1110
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020

ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล

มุ่งมั่น
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุงมั่นใน
ในการท�ำงาน
มีวินัย ใฝเรียนรู การ
ทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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หนวยการเรียนรูที่ 4
ชื่อหนวยการเรียนรู Travelling
รหัสวิชา อ23101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2561
เวลา 7 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน
ต 1.1 ม.3/3 ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับ
ประโยค และขอความที่ฟงหรืออาน
ต 1.1 ม.3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดง
ความ คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผล
และยกตัวอยางประกอบ
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.3/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ ใกลตัว
สถานการณ ขาวเรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและ
เหมาะสม
ต 1.2 ม.3/2 ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายอยางเหมาะสม
ต 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณและขาว/ เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ
อยางเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ
โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ/
เรื่องประเด็นตาง ๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม
ต 1.3 ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่องที่ไดจากการ
วิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณ/สถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม
ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณและ
เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ
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สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐานการเรียนรู ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และ
เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
ตัวชี้วัด
ต 3.1 ม.3/1 คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐานการเรียนรู ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
ต 4.1 ม.3/1 ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ต 4.2 ม.3/2 เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถิ่น
เปนภาษาตางประเทศ
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สํานวนที่ใชในการเชิญชวน ตอบรับและปฏิเสธคําเชิญ คําแนะนําในการเลนน้ําที่สระวายน้ําอยาง
ปลอดภัย การอานและเขียนกฎของการไปสถานที่ทองเที่ยวตางๆ การเขียนบรรยาย โปสการด อีเมลล การพูด
สนทนา และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ สถานที่ทองเที่ยว การคนควาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่
ทองเที่ยวและคําแนะนําตลอดจนการแสดงบทบาทสมมติ
3. สาระการเรียนรู
ความรู (Knowledge)
Vocabulary:
guidebook, passport, camera, flashlight, sleeping bag, tent, sunscreen, backpack ,
sunglasses, raincoat, jacket, coat, towel, boarding pass, book, ticket, check in,
reservation, independent, accommodation, lodge, destination, baggage, cabin crew,
crew,
overhead locker, runway, baggage, customs, takes off, departure lounge, hand luggage,
overhead
baggage,
takes off,
departure check
lounge,out,
hand
duty-free, locker,
baggagerunway,
claim, to
board, customs,
lands, passport,
receptionist,
lobby,
room service, complimenttary, book (vt.)
luggage,
duty-free, baggage claim, to board, lands, passport, receptionist, check out, lobby,
Language
Structure:
room service,
complimentary, book (vt.)
- Present Structure:
Simple
Language
- Past
SimpleSimple
- Present
- Past Simple
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- Present Perfect Tense
- Future Simple Tense
- Do / Don’t + V.1
Functional Exponents:
- Asking for details
- Giving opinions
- Asking for information
- Listening for details
- Telling experiences
- Summarizing
- Writing for giving information
ทักษะ / กระบวนการ (Skills/Process)
1. เขียนรายการสิ่งของที่ตองใชในการเดินทางไดถูกตองเหมาะสม
2. อานออกเสียงคําศัพทเกี่ยวกับสัมภาระที่ตองใชในการเดินทา’
3. การสนทนาถึงการวางแผนในอนาคตพรอมบอกเหตุผล
4. อานออกเสียงเกี่ยวของกับการเดินทางโดยเครื่องบิน
5. ระบุคําศัพทจากการฟงความหมายได
6. นําคําศัพทใชในสถานการณอื่นได
7. อานออกเสียงเกี่ยวของกับการเดินทางโดยเครื่องบิน
8. ระบุคําศัพทจากการฟงความหมายได
9. นําคําศัพทใชในสถานการณอื่นได
10. พูดสนทนาตามสถานการณเกี่ยวกับโรงแรมและที่พักที่กําหนดใหได
11. สนทนาสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณของตนเองและคนใกลตัวได
12. เขียนสรุปประโยคที่อานเปนประโยคใหมที่มีใจความกระชับได
13. เขียนกฎ ขอบังคับของสถานที่ตางๆได
14. เขียนโปสการดเพื่อเลาเรื่องราวได
เจตคติ (Attitudes)
1. มั่นใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. มีมารยาทในการสื่อสาร
3. รักการเรียนรูและฝกฝนทักษะภาษาอยางจริงจัง
4. เห็นความสําคัญในการใชทักษะภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรู
เนื้อหาวิชาที่มีความสัมพันธกับกลุมสาระวิชาอื่น
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4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
- การคิดวิเคราะห
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
4. ความซื่อสัตย
6. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
รายงาน เรื่อง Seven Wonders of the World
เกณฑการประเมินผลงาน ชิ้นงานหรือภาระงาน
วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตการรวมกิจกรรม
แบบสังเกตการรวมกิจกรรม
ประเมินการเขียน
แบบประเมินการเขียน
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 16 - 20 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 14 - 15 หมายถึง ดี
คะแนน 12 - 13 หมายถึง พอใช
คะแนน 0 - 11 หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ ดี ขึ้นไป

เกณฑ
มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป
มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป
มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป

ที่

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
พูดนําเสนอการวางแผนทองเที่ยวพรอมบอก
เหตุผล

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
บอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับสัมภาระที่ตองใช
ในการเดินทาง

การเตรียมกระเปาเดินทางและสัมภาระ ที่
จําเปนตองใชในการเดินทาง

ขอบเขตเนื้อหา

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Presentation
3. นักเรียนดูภาพตอไปนี้ guidebook, passport, camera,
flashlight, sleeping bag, tent, sunscreen, backpack,
sunglasses, raincoat, jacket, coat, towel ทั้งนี้ หากเปนไปได
ครูควรหาสื่อจริงมาประกอบ
4. นักเรียนทําใบงานที่ 24.1 เพื่อทดสอบความรูเรื่องคําศัพทของ
นักเรียน
5. ครูนําเสนอประโยคถาม-ตอบ ดังนี้
- Where are you going to travel on your trip?
- I’m going to travel to ……...........สถานที่…………………..
- What will you pack in your backpack or suitcase?
- I will pack …………., …………., and ………… because……….

เรื่อง My Packing List
รายวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. นักเรียนดูภาพนักทองเที่ยวกับกระเปาเดินทาง ครูถามนักเรียนวา
ในกระเปาเดินทางนาจะมีอะไรบาง
2. นักเรียนชวยกันคิดและแสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรูที่ 24

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

1. บัตรภาพ 24.1 ภาพนักทองเที่ยวกับ
กระเปาเดินทางหลากหลายภาพ
2. บัตรภาพ 24.2 ภาพสิ่งของ/สื่อจริง เชน
guidebook, passport, camera,
flashlight, sleeping bag, tent,
sunscreen, backpack, sunglasses,
raincoat, jacket, coat, towel
3. ใบงานที่ 24.1
4. ใบงานที่ 24.2 เรื่อง My Friends’
Packing list

สื่อ/แหลงเรียนรู

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

359

350
359

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Production
9. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ5-6คน พรอมสงตัวแทนกลุมออกมาจับ

Practice
7. นักเรียนจับคูถาม-ตอบเกี่ยวกับการเดินทางกับเพื่อน ๆ โดยใช
รูปแบบประโยคที่ไดเรียนรูไปจากขั้นตอนขอที่ 5. โดยเขียนคําตอบ
ในใบงานที่ 24.2
8. ครูสุมนักเรียน2-3คน นําเสนอขอมูลที่ตนไดสอบถามเพื่อนมา
โดยปรับเปลี่ยนรูปประโยคจากที่ไดเรียนขางตน ดังตัวอยางตอไปนี้
- She’s going to go to ……สถานที่…………………..
- She will pack …………., …………., and …………
because……….

เรื่อง My Packing List
รายวิชาภาษาอังกฤษ
พรอมทั้งแทรกการสอนโครงสราง future ระหวางการใช will และ
be going to
6. ครูสุมถามนักเรียนเพื่อใหตอบคําถาม และตรวจสอบความเขาใจ
โดยใชรูปแบบคําถามเดิมจากขอ 5. เพื่อใหนักเรียนเกิดการฟงซ้ํา
และจําได

แผนการจัดการเรียนรูที่ 24
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

360
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง My Packing List
รายวิชาภาษาอังกฤษ
สลากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เชน เกาะ ทะเล น้ําตก ภูเขา เปนตน
10. ครูกําหนดใหนักเรียนวางแผนวา หากตนจะไปเที่ยวยังสถานที่
นั้นๆที่กลุมไดรับ จะตองเตรียมอะไรไปบาง โดยใชเวลาไมเกิน 2
นาที (นักเรียนสามารถเขียนสิ่งของนอกเหนือจากที่ครูนําเสนอ
คําศัพทจากตนชั่วโมงได)
11. ครูกําหนดสถานการณเพิ่มเติมวา หากนักเรียนเจอภัยพิบัติ หรือ
สถานการณฉุกเฉิน และสามารถเลือกสิ่งของ (จากขอ 10.) ไปได
เพียง 3 สิ่ง นักเรียนจะเลือกอะไร เพราะเหตุผลใด
12. แตละกลุมนําเสนอความคิดของกลุมตนเอง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 24
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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362
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
บอกความหมายคําศัพท
เกี่ยวกับสัมภาระที่ตองใชใน
การเดินทาง
ดานทักษะ/กระบวนการ
พูดนําเสนอการวางแผน
ทองเที่ยวพรอมบอกเหตุผล
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจใบงานที่ 24.1

ใบงานที่ 24.1

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 70

สังเกตการนําเสนอ

แบบประเมินการพูด ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………….ผูสอน
(……………………….……………)
วันที่……..เดือน……….………พ.ศ. …….
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….ผูตรวจ
(……………………….……………)
วันที…่ …..เดือน……….………พ.ศ. …….
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บัตรภาพ 24.1 (1)
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 24 เรื่อง My Packing List
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: https://www.huffingtonpost.com/jennifer-malka/14-reasons-travelersFrom:
make_b_9386504.html
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บัตรภาพ 24.1 (2)
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 24 เรื่อง My Packing List
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

From:
ที่มา: http://lyndseytravelervtourist.blogspot.com/
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บัตรภาพ 24.1 (3)
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 24 เรื่อง My Packing List
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ทีFrom:
่มา: https://business.americanexpress.com/us/business-trends-and-insights/businesstraveler/business-travel-preferences-for-different-generations
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บัตรภาพ 24.2

366

หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 24 เรื่อง My Packing List
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

guidebook
https://globetrottergirls.com/2013/03/the-guidebookconundrum-and-book-giveaway/

passport
https://th.readme.me/p/12298

camera
https://www.theverge.com/camera-review

flashlight
https://www.youtube.com/watch?v=fg6J6_k3AB4

366

367

sleeping bag
https://gearjunkie.com/nemo-nocturne-30-review

tent
https://www.dickssportinggoods.com/p/field-stream-3person-dome-tent16fnsufs7x6x463prcat/16fnsufs7x6x463prcat

sunscreen
https://www.skincancer.asn.au/page/2207/sunscreenexplained

backpack
https://trulydeals.myshopify.com/products/mountaineertravel-backpack

358
367

368

sunglasses

https://www.ottega.com/products/oversized-sunglasses

raincoat

https://www.aliexpress.com/item/Long-Raincoat-EVAThicken-Rainwear-Universal-Poncho-Large-WaterproofHiking-Hat-Transparent-Women-and-MenTour/32763502341.html

jacket

http://www.patagonia.com/product/mens-iron-forgehemp-canvas-ranch-jacket/27805.html

359
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369

coat
https://bonobos.com/products/the-shearling-top-coat

towel
https://www.target.com.au/p/grandeur-bathtowel/48892674
ที่มา: - https://globetrottergirls.com/2013/03/the-guidebook-conundrum-and-book-giveaway/
- https://th.readme.me/p/12298
- https://www.theverge.com/camera-review
- https://www.youtube.com/watch?v=fg6J6_k3AB4
- https://gearjunkie.com/nemo-nocturne-30-review
- https://www.dickssportinggoods.com/p/field-stream-3-person-dome-tent-16fnsuf7x6x463prcat/16fnsufs7x6x463prcat
- https://www.skincancer.asn.au/page/2207/sunscreen-explained
- https://trulydeals.myshopify.com/products/mountaineer-travel-backpack
- https://www.ottega.com/products/products/oversized-sunglasses
- https://www.aliexpress.com/item/Long-Raincoat-EVA-Thicken-Rainwear-Universal-PonchoLarge-Waterproof-Hiking-Hat-Transparent-Women-and-Men-Tour/32763502341.html
- https://www.patagonia.com/product/mens-iron-forge-hemp-canvas-ranch-jacket/27805.html
- https://bonobos.com/products/the-shearling-top-coat
- https://www.target.com.au/p/grandeur-bath-towel/48892674
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ใบงานที่ 24.1 เรื่อง What’s are these things?
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 24 เรื่อง My Packing List
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Choose the word to match with the pictures.
sleeping bag
passport
flashlight
camera
guidebook
backpack
sunscreen

raincoat
tent
jacket

1)

___________________ 2)

___________________

3)

___________________ 4)

___________________

5)

___________________ 6)

___________________

7)

___________________ 8)

___________________

9)

___________________ 10)

___________________
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เฉลย ใบงานที่ 24.1 เรื่อง What’s are these things?
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 24 เรื่อง My Packing List
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Choose the word to match with the pictures.
sleeping bag
flashlight
guidebook
sunscreen

passport
camera
backpack

raincoat
tent
jacket

__sleeping
bag__
___ sleeping

1)
bag____

__ guidebook __

2)

3)

___ passport ___

4)

____ jacket _____

5)
_____

___ camera ____

6)

____ flashlight

7)

_____ tent ______

8)

9)

____ backpack ______

10)

___ sunscreen____

___ raincoat ___

363

ใบงานที่ 24.2 เรื่อง My friends’ Packing List

372

หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 24 เรื่อง My Packing List
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Ask your friends about the
things
or belongings
friends
to pack
things
or belongings
thatthat
youryour
friends
needneed
to pack
in in
the
backpack
or suitcase.
backpack
or suitcase.
Question 1 :
A: Where are you going on your trip?
B: I’m going to go to ……..สถานที่……………..
Question 2
A: What will you pack in your backpack or suitcase?
B: I will pack ………….., …………, ………… and ………….

Friend No. 1
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Friend No. 3
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Friend No. 2
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Friend No. 4
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

372

373
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 24 เรื่อง My Packing List
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
เลขที่
1
12
23
34
45
56
67
78
89
910
1011
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020

ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล

งมั้ ่นใน มุ่งมั่นใน
มีวินัย
ใฝ่เรียมุนรู
หมายเหตุ
การท�
ำ
งาน
มีวินัย ใฝเรียนรู การ
หมายเหตุ
ทํางาน
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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เรื่อง At the Airport
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

Presentation
3. นักเรียนจับกลุม กลุมละ 4-5 คน ทํากิจกรรมจับคูคําศัพทเกี่ยวกับ
Airport กับความหมาย โดยใชกิจกรรม “Slap the board”

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูเชื่อมโยงความรูจากแผนการเรียนรูที่แลววา หากนักเรียนจะไป
ยังสถานที่ตางๆนั้น นักเรียนสามารถเดินทางไปไดดวยวิธีใดบาง
T: How do you go to Chiangmai?
S: Bus, train, airplane.
จุดประสงคการเรียนรู
2. นักเรียนตอบคําถามวา นักเรียนเคยเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ
ดานความรู
บอกความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับการเดินทางที่ ดวยวิธีใดบาง และในปจจุบันการเดินทางแบบใดที่เปนที่นิยมที่สุด
(เครื่องบิน)
สนามบิน
T: Have you ever taken a plane to travel?
ดานทักษะและกระบวนการ
S: Yes. / No.
สนทนาสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณในสนามบินได
T: What is your favorite transportation?
S: Plane, train, bus.
ดานคุณลักษณะ
3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
1. มีวินัย

ขอบเขตเนื้อหา
การเดินทางโดยวิธีตาง ๆ แตพาหนะที่กําลังเปนที่
นิยมคือการเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากสะดวก
และรวดเร็ว

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 25

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงานที่ 25.1 เรื่อง At the Airport
2. ใบงานที่ 25.2 เรื่อง Vocabulary
about the Airport
3. โปรเจคเตอร
4. บัตรคําศัพท

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
วิธีการ
- ครูติดคําศัพทเกี่ยวกับสนามบินไวบนกระดาน โดยไมเรียงลําดับ
- แบงนักเรียนเปนกลุมเทาๆกัน 3-5กลุม (ขึ้นอยูกับจํานวน
นักเรียน)
- แตละกลุมสงตัวแทนครั้งละ 1 คน มายืนหนากลุม รอฟงคําสั่ง
จากครู
- ครูอานความหมาย/คําบรรยายของแตละคําศัพทโดยใชขอมูล
จากใบงานที่ 25.1 แลวใหนักเรียนตัวแทนแตละกลุมวิ่งไปแตะ
คําศัพทบนกระดาน กลุมที่แตะคําศัพทไดกอนและถูกตองในแตละ
รอบจะไดคะแนนไป
- เปลี่ยนตัวแทนกลุมเพื่อเลนในรอบตอไป
- กลุมที่ไดคะแนนมากที่สุดในตอนทายเกม เปนผูชนะ
4. นักเรียนทําใบงานที่ 25.1 เพื่อเปนการตรวจสอบความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับคําศัพทอีกครั้ง

เรื่อง At the Airport
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 25
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Practice
6. ครูแจกใบงานที่ 25.2 ใหนักเรียนทุกคน
7. นักเรียนจับกลุมกลุมละ 4-5 คน ทําใบงานที่ตนไดรับชวยกันเปน
กลุม
8. เมื่อทําใบงานที่ 25.2 เสร็จเรียบรอย นักเรียนแตละกลุมแยกยาย
ไปตรวจสอบคําตอบของตนกับกลุมอื่นๆ
9. ครูเฉลยใบงานที่ 25.2

ticket
runway
take off
hand luggage
to board

At the Airport
cabin crew
overhead locker
baggage
customs
check in
departure lounge
duty-free
baggage claim
land
passport

เรื่อง At the Airport
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 25
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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368
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Production
10. นักเรียนจับคูแตงบทสนทนาสั้นๆ งายๆ เกี่ยวกับสถานการณใน
สนามบิน โดยใชคําศัพทจากใบงานที่ 25.1 และ 25.2 อยางนอย 3 คํา
11. ฝกสนทนากับคูของตน และลองสลับคูกับนักเรียนคูอื่น โดยลองใช
บทสนทนาทั้งของคูตนเองและคูใหม
12. สุมนักเรียนนําเสนอบทสนทนาเปนคู

เรื่อง At the Airport
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 25
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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379
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
ดานความรู
บอกความหมายของคําศัพท ตรวจใบงานที่ 25.1
ใบงานที่ 25.1
ผานเกณฑประเมิน
เกี่ยวกับการเดินทางที่
และ ใบงานที่ 25.2
และ ใบงานที่ 25.2 รอยละ 70
สนามบิน
ดานทักษะ/กระบวนการ
สนทนาสั้นๆเกี่ยวกับ
สังเกตการพูดสนทนา
แบบประเมินการพูด ผานเกณฑประเมิน
สถานการณในสนามบินได
รอยละ 60
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
ผานเกณฑประเมิน
2. ใฝเรียนรู
คุณลักษณะ
ในระดับดีขึ้นไป
3. มุงมั่นในการทํางาน
อันพึงประสงค
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….ผูสอน
(……………………….……………)
วันที่……..เดือน……….………พ.ศ. …..…
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….ผูตรวจ
(……………………….……………)
วันที…่ …..เดือน……….………พ.ศ. …….
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380
ใบงานที่ 25.1 เรื่อง Vocabulary about the Airport
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 25 เรื่อง At the Airport
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Match the definitions below with the correct words.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

hand luggage
check-in desk
terminal building
excess baggage
runway
boarding card/ boarding pass
baggage reclaim
departure lounge
cabin crew
overhead locker

1. ______The place where you go when you arrive at the airport with your luggage.
2. ______The card they give you with the seat number on it.
3. ______The money you have to pay if your luggage is very heavy.
4. ______The place where you sit and wait for your flight to be called.
5. ______The bags you carry onto the plane with you.
6. ______The place above your head where you can put your hand luggage.
7. ______The part of the airport where the plane takes off.
8. ______The people who look after you on the plane.
9. ______The part of the airport where you go when you depart or land.
10. ______The place where you collect your luggage after you land.
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เฉลย ใบงานที่ 25.1 เรื่อง Vocabulary about the Airport
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 25 เรื่อง At the Airport
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Match the definitions below with the correct words.
1.
2.

b) check-in desk
f) boarding card/ boarding pass

3.

d) excess baggage

4.

h) departure lounge

5.

a) hand luggage

6.

j) overhead locker

7.

e) runway

8.

i) cabin crew
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382
ใบงานที่ 25.2 เรื่อง At the Airport
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 25 เรื่อง At the Airport
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Use the words given below to complete the following sentences.
lands
passport
customs
hand luggage
to board

cabin crew
baggage
check in
duty-free
ticket

overhead locker
takes off
departure lounge
baggage claim
runway

1. When you travel by plane you usually have to __________ an hour before your flight.
2. First you go to the check-in desk where your___________ will be checked and your
baggage weighed.
3. If you have excess ___________ it can be expensive.
4. A light bag is classed as __________ and you can take it on the plane with you.
5. Your _______________ will also be checked and then you can go through to the
______________ to wait for your flight.
6. You can buy some _____________ goods while you’re waiting ___________ your plane.
7. On the plane there is an ________________ where you can put your hand luggage.
8. After a few minutes the plane ___________ and the _____________ will look after you.
9. When you arrive at your destination the plane __________ on the __________ and you
get off.
10. You then have to go through ____________ before moving on to the ______________
to find your luggage.
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เฉลย ใบงานที่ 25.2 เรื่อง At the Airport
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 25 เรื่อง At the Airport
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Use the words given below to complete the following sentences.
1.
2.

check in
passport

3.

baggage

4.

hand luggage

5.

ticket และ departure lounge

6.

duty-free

7.

overhead locker

8.

takes off และ cabin crew

9.

lands และ runway
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บัตรคําศัพท
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 25 เรื่อง At the Airport
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

hand luggage
runway
check in
departure lounge
terminal building

cabin crew
overhead locker
customs
boarding pass
check-in desk

land

baggage

take off

duty-free

baggage claim

to board

ticket

runway

375
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงสรางไวยากรณ

ความคลองแคลว

ความพยายามในการส่ือสาร

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

การออกเสียงและทํานองเสียง

แบบประเมินการพูด

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

376
385

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to
communicate)

4. ความคลองแคลว
(Fluency)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

สามารถใชไวยากรณ
ในวงจํากัด สามารถสนทนา
ไดโดยการใชประโยค
งาย ๆ สั้น ๆ
มีการหยุดเวนชวงในการ มีการหยุดเวนชวงในการ
พูดบอยมาก แมแตใน
พูดบาง แตผูฟงสามารถ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
เขาใจสิ่งที่พูดได
ใชความพยายามในการ ใชความพยายามในการพูด
สื่อสารนอย และไมสนใจ บาง แตไมพยายามมากนัก
วาผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่
ในการที่จะพูดใหผูฟง
ตนพูดหรือไม
เขาใจ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

สามารถออกเสียงใหผูฟง
เขาใจไดอยางชัดเจน

4 คะแนน

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช สามารถพูดไดคลองแคลว
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง แตยังไมเปนธรรมชาติ
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให มีความพยายามอยางจริงจัง
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใช
เสริมเติมประโยคบาง และ ความพยายามอยางมากที่จะ
ใชภาษาทาทางเขาชวยบาง พูดเสริมเพิ่มเติมเพื่อความ
ในการทําความเขาใจ
เขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมี
การใชภาษาทาทาง
ประกอบการพูด

มีความสามารถใน
มีความสามารถในการใช
การใชคําศัพทคอ นขางจํากัด คําศัพทอยูในระดับพอใช
มีคําศัพทพื้นฐานสะสม
อยูเพียงประมาณ 200 คํา

มีความสามารถใน
การใชคําศัพทคอ นขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสม
อย ูเพียงประมาณ
100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแต
ในประโยคสนทนางาย ๆ

2. คําศัพท (Vocabulary)

พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
ปะปนอยูบาง แตก็ยัง
พอเขาใจ

มีการออกเสียงที่ผิด
อยูมาก

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน

ระดับคะแนน
2เกณฑ
คะแนน
คะแนน ด
การใหคะแนนทัก3ษะการพู

1. การออกเสียงและทํานอง
เสียง (Pronunciation and
intonation)

รายการการประเมิน

เกณฑ์
กษะการพู
เกณฑ์กการให้
ารให้คบะแนนทั
คะแนนทั
กการพูดด

ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
แสดงออกถึงความพยายาม
อยางสูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด
กิริยาทาทางเพื่อชวยใหผูฟง
เขาใจในสิ่งที่ตนพูดโดยเสริม
เพิ่มเติมรายละเอียด

สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ

ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยคได
ชัดเจน

มีความสามารถในการใช
คําศัพทในการสนทนาไดอยาง
เหมาะสม อีกทั้งรูจักใชสํานวน
ในการสนทนาดวย

สามารถออกเสียงถูกตอง
ชัดเจนใกลเคียงหรือคลายคลึงกับ
เจาของภาษา

5 คะแนน
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387
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Science and Technology for Life
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรับบฟฟังงความคิ
ความคิดดเห็เห็นนของผู
ยอมรั
ของ ้อื่น
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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388
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2.
มีความตั
้งใจในการ
มีความตั
้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
แบบประเมิ
แบบประเมิ
นคุณนลัคุกณษณะอั
ลักษณะอั
นพึงนประสงค
พึงประสงค
“มีว“มี
ินัยวินใฝัยเรีใฝยนรู
เรีย นรู
มุงมั มุ่นงในการทํ
มั่นในการทํ
างาน”
างาน”
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 25 เรื่อง At the Airport
หนวหน
ยการเรี
วยการเรี
ยนรูยทนรู
ี่ 1ทแผนการจั
ี่ 1 แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูยทนรู
ี่ 4ทเรืี่ 4่องเรืMy
่อง My
Favorite
Favorite
JobJob
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รายวิรายวิ
ชา ภาษาอั
ชา ภาษาอั
งกฤษ
งกฤษ
อ23101
อ23101
ภาคเรี
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
1 ชั่ 1้นมัชัธ้นยมศึ
มัธยมศึ
กษาป
กษาป
ที่ 3ที่ 3
คําชี้แจง
คําชีคํ้แาจงชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
ใหครูใหผสู คอนสั
งเกตพฤติ
กรรมนั
กเรียกนเกี
วกับ่ยวกั
ความมี
วินัยวใฝ
ยนรู
งมั่นงในการทํ
างานางาน
โดยพิโดยพิ
จารณาจากเกณฑ
รูผสู อนสั
งเกตพฤติ
กรรมนั
เรีย่ยนเกี
บความมี
ินัยเรีใฝ
เรีย และมุ
นรู และมุ
มั่นในการทํ
จารณาจากเกณฑ
พิที่กจําารณาจากเกณฑ
ท
่
ี
ก
า
ํ
หนด
แล
ว
เขี
ย
นผลการประเมิ
น
เป
น
ตั
ว
เลขใส
ล
งในช
อ
งตามหั
ว
ข
อ
ที
ป
่
ระเมิ
น
ี่
หนด
แลวเขีแลยวนผลการประเมิ
นเปนนตัเปวเลขใส
ลงในช
องตามหั
วขอทีวข่ปอระเมิ
น กรณี
ที่ตอทงการบั
นทึกนพฤติ
กรรมที
ส่กรณี
ังเกตพบ
ที่กําหนด
เขียนผลการประเมิ
นตัวเลขใส
ลงในช
องตามหั
ที่ประเมิ
น กรณี
ี่ตองการบั
ทึกพฤติ
กรรมที
ส่ ังทเกตพบ
ตเพิอ่มงการบั
ทึทึกบกพฤติ
กงหมายเหตุ
รรมที
่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เติเพิม่มใหเติบมนันให
ันในช
ทึกอในช
องหมายเหตุ
เลขที
่่ ่
เลขทีเลขที
11
22
33
44
55
66
77
88
99
10
10
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุ
ชื่อลล-สกุล

มุมุงงมัมัมุ่น่นงใน
ใน
มั่นใน
มุ่งมั่น
มีมีววินินมีัยัยวินัย ใฝ
ใฝเเรีรีใฝยยนรู
นรู
เรีย นรู การ
การ
การ
ในการท�
ำงาน
ทํทําางาน
งาน
ทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจ
ใสและมีความ
เพียรพยายามใน
การเรี
การ ยนรูและรวม
นรูและรวมยนรู
กิเรีจยกรรมการเรี
กิจกรรมการ
บางครั
้ง
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพี
วาม ยร
เพี
ยรพยายาม
พยายามในการ
ในการเรี
ยนรูวแมละรวม
เรียนรูและร
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
เติมคําลงในบทสนทนาที่ฟงใหสมบูรณได

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
เขาใจบทสนทนาเกี่ยวกับสนามบิน

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
การเดินทางโดยวิธีตาง ๆ แตพาหนะที่กําลังเปนที่
นิยมคือการเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากสะดวก
และรวดเร็ว

Pre – listening
4. ครูเปดบทสนทนาเรื่อง At the Airport ใหนักเรียนฟง แลวถาม
คําถาม เชน
- Where dose the conversation take place?

เรื่อง At the Airport 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการกลาวถึงบทสนทนาที่นักเรียนไดฝก
จากชั่วโมงที่แลว
2. สุมนักเรียน 1-2 คู สนทนาบทสนทนาของตัวเองจากชั่วโมงที่แลว
โดยครูตั้งคําถามสั้นๆจากบทสนทนาของนักเรียนแตละคู เชน
- What did they talk about?
- Where did the situation take place?
- Where is she going?
- etc.
3. หลังนักเรียนตอบคําถาม ครูพยายามถามนักเรียนวานักเรียนได
คําตอบมาอยางไร (นักเรียนอาจตอบวาฟงจากคําบางคํา หรือจาก
ประโยคทั้งประโยค)

แผนการจัดการเรียนรูที่ 26

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงานที่ 26.1 เรื่อง Conversation At
the Airport
2. ใบงานที่ 26.2 เรื่อง True or False
3. บทสนทนา เรื่อง At the Airport
4. เครื่องเลนเสียงบทสนทนา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While - listening
5. ครูแจกใบงานที่ 26.1 แกนักเรียน
6. นักเรียนฟงบทสนทนาอีกครั้งจนจบ โดยยังไมตองเติมขอความ
ใดๆลงในใบงาน
7. นักเรียนฟงบทสนทนาอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ใหนักเรียนเติม
ขอความ คํา หรือ สํานวนที่ไดยินลงในใบงานใหสมบูรณ
8. ครูเปดบทสนทนาใหนักเรียนฟงอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความ
เรียบรอยอีกครัง้
9. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลย โดยอาจเปดฟงจากบทสนทนา
ทีละ ชวง ๆ

เรื่อง At the Airport 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
- Who are talking?
- What gate he has to go?
- Does he have a ticket with him?
- Why did he have to pay more?
- How much did he pay?
- etc.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 26
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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392

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง At the Airport 2
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Post – listening
10. นักเรียนจับคูทําความเขาใจบทสนทนารวมกันอีกครั้ง
11. นักเรียนทําใบงาน 26.2
12. ครูและนักเรียนเฉลยใบงานรวมกัน
13. นักเรียนเขียนสรุปคําศัพทหรือสํานวนตางๆที่ไดจากบทสนทนา
ลงในสมุด

แผนการจัดการเรียนรูที่ 26
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
เขาใจบทสนทนาเกี่ยวกับ
สนามบิน
ดานทักษะ/กระบวนการ
เติมคําลงในบทสนทนาที่ฟงให
สมบูรณได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

ใบงานที่ 26.2

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 70

ตรวจใบงาน

1. ใบงานที่ 26.1
2. แบบประเมินการ
ฟง

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….ผูสอน
(……………………….……………)
วันที่……..เดือน……….………พ.ศ. …..…
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….ผูตรวจ
(……………………….……………)
วันที่……..เดือน……….………พ.ศ. …..
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ใบงานที่ 26.1 เรื่อง Conversation at the Airport
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 26 เรื่อง At the Airport
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Situation: Checking in at the Check in Counter
Clerk
: Good morning. May I have your 1) __________ and 2) __________, please?
Passenger
: Here you go.
Clerk
: Oh, you have an 3) ___________. You can print out your boarding pass
at the 4) _________.
Passenger
: I already printed out my 5) ______________ at home. Here it is.
Clerk: Good : How many bags are you checking?
Passenger
: Two.
Clerk
: Please put them on the 6)_____________. Oh, this one is too heavy.
You have to pay an 7)______________fee or take out some items.
Passenger
: I will pay the overweight fee. How much is it?
Clerk
: It is $50. If you pre-pay over the web it is cheaper.
Passenger
: OK. Thanks. Good to know.
Clerk
: Your 8) _________ is 22F. The flight leaves from 9) __________ A, Gate 14 at
2:15.
Passenger
: OK Thanks. Could you point me in the direction of 10) __________ 14?
Clerk
: Straight ahead and to the left. Follow the signs.
Passenger
: Thanks. Is there any place to buy something to drink after the security check
point?
Clerk
: Yes. There are kiosks that sell coffee and drinks.
Passenger
: Is there a duty free shop?
Clerk
: Yes.
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396
เฉลย ใบงานที่ 26.1 เรื่อง Conversation at the Airport
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 26 เรื่อง At the Airport
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

1) passport
ticket
2) ticket,

3) e-ticket
4) boarding pass
5) kiosk
6) scale
7) overweight
8) seat
9) Terminal
10) Gate
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สคริปทบทสนทนา
เรื่อง Conversation at the Airport
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 26 เรื่อง At the Airport
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Situation: Checking in at the Check in Counter
Clerk
: Good morning. May I have your passport and ticket, please?
Customer
: Here you go.
Clerk
: Oh, you have an e-ticket. You can print out your boarding pass
at the kiosk.
Customer
: I already printed out my boarding pass at home. Here it is.
Clerk: Good : How many bags are you checking?
Customer
: Two.
Clerk
: Please put them on the scale. Oh, this one is too heavy.
You have to pay an overweight fee or take out some items.
Customer
: I will pay the overweight fee. How much is it?
Clerk
: It is $50. If you pre-pay over the web it is cheaper.
Customer
: OK. Thanks. Good to know.
Clerk
: Your seat is 22F. The flight leaves from Terminal A, Gate 14 at 2:15.
Customer
: OK Thanks. Could you point me in the direction of Gate 14?
Clerk
: Straight ahead and to the left. Follow the signs.
Customer
: Thanks. Is there any place to buy something to drink after the security check
point?
Clerk
: Yes. There are kiosks that sell coffee and drinks.
Customer
: Is there a duty free shop?
Clerk
: Yes.
Customer
: Thank you very much.
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398
ใบงานที่ 26.2 เรื่อง Conversation at the Airport
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 26 เรื่อง At the Airport
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Study the conversation given and answer “True” or “False”.
True or false
1.___ The fee for overweight luggage is cheaper if you pre-pay it online.
2.___ We can print out our boarding pass at the kiosk, with an electronic ticket.
3.___ There is a duty free shop.
4.___ After going through the security chec k point you cannot eat or drink anything.
5.___ The customer take out some items.
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399
เฉลย ใบงานที่ 26.2 เรื่อง Conversation at the Airport
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 26 เรื่อง At the Airport
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Study the conversation given and answer “True” or “False”.
True or false
1.__T__ The fee for overweight luggage is cheaper if you pre-pay it online.
2.__T__ We can print out our boarding pass at the kiosk, with an electronic ticket.
3.__T__ There is a duty free shop.
4.__F__ After going through the security check point you cannot eat or drink anything.
5.__F__ The customer take out some items.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ความเขาใจในสารที่ฟง

การถายทอดสารที่ฟง

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

การจดบันทึกขอมูลที่ฟง

ที่

การตั้งใจฟง

แบบประเมินการฟง

4

4

4

4

16

หมายเหตุ
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มีการจดบันทึกขอมูล
นอยมาก

สามารถจับใจความสําคัญ
และรายละเอียดของสาร
ที่ฟงไดนอยมาก
ถายทอดสารที่ฟงได
นอยมาก ผูฟงไมสามารถ
เขาใจได

2. การจดบันทึกขอมูลที่ฟง

3. ความเขาใจในสารที่ฟง

4. การถายทอดสารที่ฟง

1 คะแนน
ตั้งใจฟงแคตอนตน

สิ่งที่ตองการวัด
1. การตั้งใจฟง

3 คะแนน
ตั้งใจฟงเปนสวนใหญ

4 คะแนน
ตั้งใจฟงตลอดตอเนื่อง
จนจบ
มีการจดบันทึกขอมูล
มีการจดบันทึกขอมูล
มีการจดบันทึกขอมูล
แคบางสวน และไมแยก
ครบถวน แตไมแยกประเด็น ครบถวนเปนระบบ
ประเด็นและหัวขอ
และหัวขอ
แยกประเด็นและหัวขออยาง
ชัดเจน
สามารถจับใจความสําคัญ สามารถจับใจความสําคัญ สามารถจับใจความสําคัญ
และรายละเอียดของสาร
และรายละเอียดของสาร
และรายละเอียดของสารที่
ที่ฟงไดเปนบางสวน
ที่ฟงไดเปนสวนใหญ
ฟงไดอยางครบถวน
ถายทอดสารที่ฟงไดพอใช มี ถายทอดสารที่ฟงได
ถายทอดสารที่ฟงไดสมบูรณ
รายละเอียดเปนสวนนอย
เปนสวนใหญ ขาด
ใหรายละเอียด ครบถวน
แตผูฟงยังสามารถเขาใจได รายละเอียดแคบางสวน
ผูฟงสามารถเขาใจได
ผูฟงสามารถเขาใจได
ทั้งหมด

2 คะแนน
ตั้งใจฟงเปนบางชวง

เกณฑการใหคะแนนทักษะการฟง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
”ยันวิมี“มี“ วคินงัยสะใฝรปเรีงยพึนรู
นอั ะมุณงมัษ่นกในการทํ
ลัณุคนมิาเงาน”
ะรปรากฑณกเ
)3( มยี่ยเดี หนวยการเรีย)นรู
2( ทดีี่ 4 แผนการจัด)1การเรี
( นาผยนรูที่ 26 เรื)0่อ( งนาAt
ผมไthe Airportี้ชงบ2มรรกติฤพ
มา่ ต1นชัต้นติมัับธิฏยมศึ
ปมไกษาป
งอขที่ ง3ลกตอขมาตติับิฏป
มาตนตติภาคเรี
บัฏิป ยนที
มาตนตงติกฤษ
ับิฏปรหัสอขอ23101
มาตนติตับิฏรายวิ
ป ชา ภาษาอั
งาบดไงลกต มไะลแ งลกตอข บอชดิผบัระลแ มรรกจกิ
ดีดไงลกตอข
ะลแ ดีดไงลกตอข
คําชี้แจง
อตบอชดิผบัร
ยามหบอมที่นางนใ
ะลแ นด็เะรป
นางนใบอชดผิบรั
นางนใบอชดผิบรั
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน
งยพีเยามหบอมที่ นางอตบอชดผิบรัมไ ยามหบอมที่นาง
ยามหบอมที่
โดยพิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน
ยามหบอมที่
นวสงาบ
กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
มุงมั่นใน
”ูรนยีรเฝใ“ คงสะรปงพึนอัะณษกลัณุคนมิเะรปรากฑณกเ
เลขที่
ชื่อ-สกุล
มีวินัย ใฝเรียนรู การ
หมายเหตุ
)3( มยยี่เีด
)2( ีด
)1( นาผ
)0( นาผมไ
ชี้งบมรรกิตฤพ
ทํางาน
สใจใาอเนยีรเจใงตั้
าลวเงรตนยีรเาขเ าลวเงรตนยีรเาขเ าลวเงรตนยรีเาขเ นยีรเจใงตั้มไ
1
รยพีเมาวคมีะลแ
จใาอเนยรีเจใงตั้
ะลแสใจใาอเนยรีเจใงตั้ สใจใาอเนยีรเจใงตั้
2
รยพีเมาวคมี ะลแ
ูรนยีรเรากนใมายายพ
มาวคมีะลแสใ
มายายพรยพีเมาวคมี
3
รากนใมายายพ นใมายายพรยีพเ
มรรกจกิมวระลแ
จใมต็เะลแรูนยรีเรากนใ
4
มวระลแูรนยีรเ มวระลแรูนยรีเราก
ูรนยีรเราก
มรรกจกิมวร
5
รากมรรกจิก
งั้รคกทุูรนยีรเราก ูรนยีรเรากมรรกจกิ
6
งั้รคยอบ
งรั้คงาบูรนยีรเ
7
8
9
”นางาทํรากนในมั่งมุ“ คงสะรปงพึนอัะณษกลัณุคนมิเะรปรากฑณกเ
10)3( มยยี่เีด
)2( ีด
)1( นาผ
)0( นาผมไ
ชี้งบมรรกิตฤพ
12
นางาทํจใงตั้มไ นใบอชดิผบัระลแจใงตั้
ะลแจใงตั้
ะลแจใงตั้
ะลแจใงตั้
13 นใบอชดผิบรั
ยามหบอมที่ นางาทํ ยามหบอมที่นาง
นใบอชดผิบรั
บอชดผิบรั
มายายพรยพีเมาวคยวด
บ14รัดไที่นางาทํราก บรัดไที่นางาทํราก บรัดไนางาทํรากนใ
15 หใยามหบอม
นางหใอพื่เนทดอะลแ
หใยามหบอม
หใยามหบอม
16 รากมี จร็เาสํ
ยามหาปเมาตจ็รเาํส
รากมี จร็เาสํ
จร็เาสํ
17 ะลแงุรปบัรป
ะลแงุรปบัรป
18
นางาทํรากานฒพั นางาทํรากานฒพั
19 นใยาภนขึ้ดีหใ
นขึ้ดีหใ
20 ดนหากํที่าลวเ

393
402

403
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม ขอ
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ
งานที่มอบหมาย ไมรับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การเรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงาน
ที่มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงาน
ที่มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย
รับผิดชอบใน
รับผิดชอบ
ดวยความเพียรพยายาม
ในการทํางานไดรับ การทํางานที่ไดรับ
และอดทนเพื่อใหงาน
มอบหมายให
มอบหมายให
สําเร็จตามเปาหมาย
สําเร็จ มีการ
สําเร็จ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การทํางานที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายใน
เวลาที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับสถานการณใน
โรงแรมและที่พักที่กําหนดใหได

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
ระบุประโยคประโยคของ Receptionist
หรือ Customer ได

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเน้อื หา
การใชคําศัพท สํานวนภาษา ประโยค ในการ
สอบถามขอมูลรายละเอียด การจองโรงแรม
ที่พักและการเขาพัก

Presentation
4. ครูนําเสนอตัวอยางบทสนทนาเกี่ยวกับการจอง
ที่พักและอธิบายแนะนําขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขาพักที่โรงแรม
5. นักเรียนเขากลุม ๆ ละ 5-6 คน ทํากิจกรรม “Stop the bus”
จากใบงานที่ 27.1 โดยจัดกลุมคําพูดใหถูกตองวาเปนคําพูดของ
Receptionist หรือ Customer กลุมใดทําเสร็จกอนใหพูดคําวา
“Stop the bus”
6. ครูและนักเรียนชวยกันทําใบงานที่ 27.1 และเฉลยรวมกัน
7. ครูนําเสนอตัวอยางบทสนทนาการจองที่พัก โดยใชใบความรู
ที่ 27.1 เรื่อง Hotel Reservation

เรื่อง Hotel reservation
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. นักเรียนดูภาพสถานที่พักตาง ๆ เชน Hotel, Resort,
Apartment, Motel, Bungalow และฝกบอกชื่อเปนภาษาอังกฤษ
2. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณการพักที่
โรงแรมหรือที่พักตาง ๆ วามีขั้นตอนระเบียบวิธีการเขาพักอยางไร
3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 27

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ภาพสถานที่พักตาง ๆ เชน Hotel, Resort,
Apartment, Motel, Bungalow
2. ใบงานที่ 27.1 เรื่อง Who says this?
3. ใบความรูที่ 27.1 เรื่อง Hotel
Reservation

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

404

395
404

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Production
10. ครูสุมเลือกนักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติ
11. หากมีขอผิดพลาดของบทสนทนาที่นักเรียนเขียน ใหครูสรุป
เปนภาพรวมในตอนทาย
12. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน

Practice
8. นักเรียนแบงกลุมเปน 5 กลุม ชวยกันเขียนบทสนทนา/
สรางบทบาทสมมติเกี่ยวกับการจองที่พักของสถานที่พักตางๆ
โดยฝกใชประโยคจากใบงานที่ 27.1 หรือบทสนทนาอื่นๆมาเสริมได
9. เมื่อไดบทสนทนาแลว ใหนักเรียนฝกสนทนาเปนคูแลวแสดง
บทบาทสมมติ

เรื่อง Hotel reservation
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 27
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

405

396
405

397
406 406

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
ระบุประโยคประโยคของ
Receptionist หรือ Customer
ได
ดานทักษะ/กระบวนการ
แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ
สถานการณในโรงแรมและที่พักที่
กําหนดใหได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

ใบงานที่ 27.1

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 70

สังเกตการแสดง
บทบาทสมมติ

แบบประเมินการ
แสดงบทบาทสมมติ

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

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

407
407 398

ฅภาพสถานที่พักตาง ๆ

Hotel
https://www.h10hotels.com/en/salou-hotels/h10-salou-princess/gallery

Resort
http://junglekohkoodresort.com/en/

Apartment
https://www.iretapartments.com/South-Dakota/Rapid-City/Canyon-Lake-Apartments

Motel
https://forum.wordreference.com/threads/motels-no-tell-motel.2861100/

Bungalow
https://www.lipebeachresort.com/accommodation/garden-rooms/premium-garden-bungalow

399
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ความรูที่ 27.1 เรื่อง Making Reservations
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 27 เรื่อง Travelling
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Example: Situation 1
Receptionist:
Customer:
Receptionist:
Customer:
Receptionist:
Customer:
Receptionist:
Customer:
Receptionist:
Customer:
Receptionist:
Customer:
Receptionist:

Good morning, Grand Hotel. May I help you?
Yes, please. I’d like to book a room.
Would you like a single or a double room?
A single room, please.
How long will you be staying?
I’ll be arriving on July 10th and staying for 3 nights. How much is it per night?
1000 baht a night, sir.
Is breakfast included?
That’s right. May I have your name, please?
Sure. My name’s John Kay.
How do you spell your last name?
K-A-Y.
This is your key. Have a nice stay.
ที่มา: https://ภาษาอังกฤษออนไลน.com

Example: Situation 2
Customer:
Receptionist:
Customer:
Receptionist:
Customer:
Receptionist:
Customer:
Receptionist:
Customer:
Receptionist:

I would like to make a hotel reservation.
What day will you be arriving?
I will be arriving on May 14th.
How long will you be staying?
I need the room for 3 nights.
How many people will be staying in the room?
I will be staying in the room alone.
Would you like a smoking or nonsmoking room?
We need a nonsmoking room.
We have booked a room for you. Please be sure to arrive before 4:00
on your check-in date.
ที่มา: https://www.eslfast.com/robot/topics/travel/travel05.htm

409
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ใบงานที่ 27.1 เรื่อง Who says this?
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 27 เรื่อง Hotel Reservation
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write R if the sentence is most likely to be said by the receptionist or C
by the customer.

Who says this?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

...........1. What name is the reservation under?
...........2. How long will you be staying?
………..3. Are you planning on checking out tomorrow?
………..4. I'm afraid you can't check in until after 4:00 pm.
………..5. What type of vehicles are you driving?
………..6. Do you know the license plate number of your vehicle?
…….….7. Complimentary breakfast is served in the lobby from 8 to 10 am.
………..8. I'll give you two room keys.
…….….9. The dining room is on the main floor at the end of the hall.
……….10. The weight room and sauna are on the top floor.
……….11. Just call the front desk if you need any extra towels or pillows.
……….12. We have a reservation under Jill Harrison.
……….13. Do you have any vacancies?
……….14. Is the hotel booked, or can we get a room for tonight?
……… 15. How do we get to our room from here?
……….16. Is it okay to park out front?
……….17. What time is the pool open until?
……… 18. What time is breakfast served at?
……… 19. Is it too early to check in?
……… 20. Can we get a wake-up call?

401
410 410
เฉลยใบงานที่ 27.1 เรืื่อง Who says this?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง Hotel Reservation
รายวิชาภาษาอังกฤษ 023101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เฉลย

1. R
2. R
3. R
4. R
5. R
6. R
7. R
8. R
9. R
10. R
11. R
12. R
13. C
14. C
15. C
16. C
17. C
18. C
19. C
20. C

ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
การแสดงบทบาท
ความถูกตองของ
เนื้อหา สาระ ความรู
การใชอวัจนภาษา
จินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค
คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล
การมีสวนรวมในการ
เตรียมตัว/นําเสนอ

411
411 402

แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ

4
4
4
4
4
20

หมายเหตุ

403
412 412

เกณฑการประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
สิ่งที่จะวัด
1. การมีสวนรวมใน
การเตรียมตัวและ
การนําเสนอ

1 คะแนน
2 คะแนน
เต็มใจและสนใจในการ เต็มใจและสนใจ
ทํางานกลุมและในการ ในการทํางานกลุม
นําเสนอนอยมาก
และในการนําเสนอ
เปนบางเวลา

2. การแสดงบทบาท

สื่อสารความรูส ึก
สถานการณ และ
แรงจูงใจของตัวละคร
ไดนอย

3. ความถูกตองของ เนื้อหาสาระถูกตอง
เนื้อหา สาระความรู เปนสวนนอย
4. การใชอวัจนภาษา มีการใชอวัจนภาษา
(น้ําเสียง ทาทาง ไมหลากหลายอยูใน
สายตา อุปกรณ
เกณฑที่ตองปรับปรุง
ประกอบฉาก
เครื่องแตงกาย)
5. จินตนาการและ
ความคิด
สรางสรรค

เปนผลงานที่เหมือน
ตัวอยาง

3 คะแนน

4 คะแนน
เต็มใจและสนใจ เต็มใจและสนใจ
ในการทํางานกลุม ในการทํางานกลุม
และในการนําเสนอ และในการ
นําเสนอ
เปนสวน ใหญ
ตลอดเวลา
สื่อสารความรูส ึก
สื่อสารความรูส ึก สื่อสารความรูส ึก
สถานการณ และ
สถานการณ และ สถานการณ และ
แรงจูงใจของตัว
แรงจูงใจของตัว
แรงจูงใจของตัว
ละครไดพอใช
ละครไดดี
ละครไดอยาง
นาเชื่อถือ
เนื้อหาสาระถูกตอง เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระ
พอใช
ถูกตองเปน
ถูกตองครบถวน
สวนมาก
มีการใชอวัจนภาษา มีการใช
มีการใช
หลากหลายพอใชอยู อวัจนภาษา
อวัจนภาษา
ในเกณฑที่ยอมรับได หลากหลายอยูใน หลากหลาย
เกณฑที่ดี
นาประทับใจ
ในเกณฑที่
นายกยอง
เปนผลงานที่
เปนผลงานทีด่ ึงดูด เปนผลงานทีด่ ึงดูด
ปรับปรุงเล็กนอย
ความสนใจ
ความสนใจ
จากตัวอยาง
แปลกใหม
แปลกใหม
สอดคลองกับเรื่อง และคิดขึ้นเอง
ที่กําหนด แต
สอดคลองกับเรื่อง
บางสวนเหมือน
ที่กําหนด
ตัวอยาง

413
413 404

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 27 เรื่อง Hotel Reservation
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ

405
414 414

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ดวยความเพียรพยายาม
ทํางานไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
และอดทนเพื่อใหงาน
มอบหมายให
มอบหมายให
สําเร็จตามเปาหมาย
สําเร็จ
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายใน
เวลาที่กําหนด

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. ความซื่อสัตย

ดานทักษะและกระบวนการ
สนทนาสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณของตนเองและ
คนใกลตัวโดยใชประโยคเกี่ยวกับ Present
Perfect ได

Presentation
4. ครูนําเสนอคําศัพท เกี่ยวกับชื่อประเทศ และชื่อสถานที่สิ่ง
มหัศจรรยของโลก Brazil, China, Jordan, Peru, India, Italy,

( ภาพ Sky walk )
( ภาพ Pyramid )
2. ครูถามคําถามนักเรียนเกี่ยวกับภาพ
T: Have you ever visited to the Sky walk?
Ss: Yes, I have. / No, I haven’t.
T: Have you ever been to the Pyramid?
Ss: Yes, I have. / No, I haven’t.
3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
จับคูภาพสิ่งมหัศจรรยของโลกกับชื่อประเทศได

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ภาพสิ่งมหัศจรรยของโลก
2. ใบงานที่ 28.1 เรื่อง World New 7
Wonders

เรื่อง World new 7 wonders
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
คําศัพทเกี่ยวกับสถานที่ที่เปนสิ่งมหัศจรรยของโลก Warm up
และขอมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ที่เปนสิ่ง
1. ครูนําเสนอรูปภาพสถานที่ทองเที่ยว
มหัศจรรยของโลก

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 28

415

406
415

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

S. + have/has + V.3

เรื่อง World new 7 wonders
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Egypt, Pyramid, Taj mahal, Machu Picchu, Petra,
The Great Wall of China, Christ the redeemer
5. นักเรียนทํากิจกรรม slap the board จับคูภาพสิ่งมหัศจรรยของ
โลกกับชื่อประเทศ
6. ครูกระตุนใหนักเรียนนึกถึงประโยคคําถามที่ครูใชในตอนตน(ขั้น
(ขัWarm
้น Warm
เรียนบอก
Tense
อประโยคที
up)Up)
นักเรีนัยกนบอก
Tense
หรือหรืประโยคที
่ครู่คใชรูถใช้ามถาม
(Present Perfect)
7. ครูยกตัวอยางประโยค Present Perfect บนกระดานประมาน 2-3
ประโยค แลวใหนักเรียนสรุปโครงสรางที่ใชจากประโยคตัวอยาง เชน
- I have been to USA.
- She has eaten Italian food.
- They have done their homework already.
- My dad has washed his car this morning
- We have had breakfast already.
8. ครูสอนเรื่องการใช Present Perfect ทั้งโครงสรางและการ
นําไปใช

แผนการจัดการเรียนรูที่ 28
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

416

407
416

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Practice
10. นักเรียนรวมกันบอกชื่อสถานที่และประเทศซึ่งเปนที่ตั้งของ
สิ่งมหัศจรรยของโลกทั้ง 7 แหง จากใบงานที่ 28.1
11. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ
12. ครูนําเสนอตัวอยางบทสนทนาที่ใช Present Perfect เชน
ตัวอยางที่ 1
A: Have you ever visited to Coliseum in Italy?
B: Once. And you?
A: No, I haven’t. But I’ve been to China twice. The
Great Wall is really amazing.
B: Oh, sounds great!

เรื่อง World new 7 wonders
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
9. นักเรียนฝกเปลี่ยนประโยคบอกเลาตัวอยาง เปนประโยคคําถาม เชน
- Have you been to USA?
- Has she eaten Italian food?
- Have they done their homework yet?
- Has your dad washed his car this morning?
- Have you had breakfast already?

แผนการจัดการเรียนรูที่ 28
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

417

408
417

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Production
14. นักเรียนทํากิจกรรม Have you lied to me?
- นักเรียนเขียนประโยค Present Perfect ที่เกี่ยวของกับ
ตนเองหรือคนใกลตัวคนละ 3 ประโยค โดยมี 1 ประโยคที่ไมใชเรื่อง
จริง เชน
My dad have eaten snake. (True)
I have finished doing all of my homework. (True)
I have never come to school late. (Lie)
- นักเรียนจับคูกับเพื่อน แลวพูดประโยคของตน จากนั้นให
เพื่อนลองทายวาประโยคใดเปนเรื่องโกหก

ตัวอยางที่ 2
A: Have you ever been to Peru before?
B: Yes, I have been there with my family 2 years ago.
A: Where have you been to when you were in Peru?
B: Machu Picchu! It was really incredible.
13. นักเรียนฝกถามตอบเปนคูเกี่ยวกับ World New 7 Wonders
โดยใชประโยค Present Perfect. เชน

เรื่อง World new 7 wonders
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 28
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

418

409
418

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง World new 7 wonders
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
- สลับกันพูดกอนเปลี่ยนเปนคูตอไป
- นักเรียนแตละคนมีคะแนนคนละ 5 คะแนน หากถูกจับโกหก
ไดในแตละครั้งจะถูกลดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน
- ภายในเวลาที่กําหนด(5 นาที) นักเรียนคนที่เหลือคะแนนมาก
ที่สุดเปนผูชนะ (หากคะแนนเทากันหลายคน ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของครูผูสอนวาจะใหแขงกันตอ หรือจะเปนผูชนะรวมกัน)
15. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนที่ได

แผนการจัดการเรียนรูที่ 28
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

419

419
410

420
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
จับคูภาพสิ่งมหัศจรรยของโลกกับ
ชื่อประเทศได

วิธีการ
1. กิจกรรม Slap on
the board
2. ตรวจใบงาน

ดานทักษะ/กระบวนการ
สนทนาสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ กิจกรรมการพูด Have
ของตนเองและคนใกลตัวโดยใช
you lied to me?
ประโยคเกี่ยวกับ Present
Perfect ได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
2. ใฝเรียนรู
3. ความซื่อสัตย

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ใบงานที่ 28.1

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 70

แบบประเมิน
การพูด

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

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

411
420

421
ใบงานที่ 28.1 เรื่อง World New 7 Wonders
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 28 เรื่อง World New 7 Wonders
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write the name of the place and the country of each picture.
Place : …………………………
Country :………………………
Place : …………………………
Country :………………………
Place : …………………………
Country :………………………
Place : …………………………
Country :………………………
Place : …………………………
Country :………………………
Place : …………………………
Country :………………………

Place : …………………………
Country :………………………

412
421

422

เฉลยใบงานที่ 28.1 เรื่อง World New 7 Wonders
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 28 เรื่อง World New 7 Wonders
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write the name of the place and the country of each picture.
Place : The Great Wall of China
Country : China
Place : Taj Mahal
Country : India
Place : Machu Picchu
Country : Peru
Place : Christ the Redeemer
Country : Brazil
Place : Petra
Country : Jordan
Place : Pyramid
Country : Egypt

Place : Colosseum
Country : Italy

413
422

423

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงสรางไวยากรณ

ความคลองแคลว

ความพยายามในการสื่อสาร

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

การออกเสียงและทํานองเสียง

แบบประเมินการพูด

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

414
423

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to
communicate)

4. ความคลองแคลว
(Fluency)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถสนทนา
ไดโดยการใชประโยค
งาย ๆ สั้นๆ
มีการหยุดเวนชวงในการ มีการหยุดเวนชวงในการ
พูดบอยมาก แมแตใน
พูดบาง แตผูฟงสามารถ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
เขาใจสิ่งที่พูดได
ใชความพยายามในการ ใชความพยายามในการพูด
สื่อสารนอย และไมสนใจ บาง แตไมพยายามมากนัก
วาผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่
ในการที่จะพูดใหผูฟง
ตนพูดหรือไม
เขาใจ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

สามารถออกเสียงใหผูฟง
เขาใจไดอยางชัดเจน

4 คะแนน

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช สามารถพูดไดคลองแคลว
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง แตยังไมเปนธรรมชาติ
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให มีความพยายามอยางจริงจัง
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใช
เสริมเติมประโยคบาง และ ความพยายามอยางมากที่จะ
ใชภาษาทาทางเขาชวยบาง พูดเสริมเพิ่มเติมเพื่อความ
ในการทําความเขาใจ
เขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมี
การใชภาษาทาทาง
ประกอบการพูด

มีความสามารถในการใช มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
คําศัพทอยูในระดับพอใช
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสม
อย ูเพียงประมาณ
100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแต
ในประโยคสนทนางาย ๆ

2. คําศัพท (Vocabulary)

พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอ
เขาใจ

มีการออกเสียงที่
ผิดอยู มาก

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน

ระดับคะแนน
2เกณฑ
คะแนน
คะแนน ด
การใหคะแนนทัก3ษะการพู

1. การออกเสียงและทํานอง
เสียง (Pronunciation and
intonation)

รายการการประเมิน

เกณฑ์
กษะการพู
เกณฑ์กการให้
ารให้คบะแนนทั
คะแนนทั
กการพูดด

ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
แสดงออกถึงความพยายาม
อยางสูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด
กิริยาทาทางเพื่อชวยใหผูฟง
เขาใจในสิ่งที่ตนพูดโดยเสริม
เพิ่มเติมรายละเอียด

สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ

ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยค
ไดชัดเจน

สามารถออกเสียงถูกตอง
ชัดเจน
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับ
เจาของภาษา
มีความสามารถในการใช
คําศัพทในการสนทนาไดอยาง
เหมาะสม อีกทั้งรูจักใชสํานวน
ในการสนทนาดวย

5 คะแนน

424

415
424

425
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 28 เรื่อง World New 7 Wonders
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
เลขที่
1
12
23
34
45
56
67
78
89
9 10
1011
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-สกุล

มุ่งมั่น
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู
หมายเหตุ
มุง้ มั่นใน
ในการท�ำงาน
มีวินัย ใฝเรียนรู การ
หมายเหตุ
ทํางาน

416
425

426
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ดวยความเพียรพยายาม
ทํางานไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
และอดทนเพื่อใหงาน
มอบหมายให
มอบหมายให
สําเร็จตามเปาหมาย
สําเร็จ
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายใน
เวลาที่กําหนด

417
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะกระบวนการ
1. เขียนสรุปประโยคทีอ่ านใหเปนประโยคใหม
ทีม่ ีใจความกระชับได
ง ๆ ได
2. เขียนกฎ ขอบังคับของสถานที่ตางๆได

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
รูและเขาใจกฎของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
การปฏิบัติตามกฎของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ

Pre – writing
4. ครูยกตัวอยางกฎที่สามารถพบเห็นไดทั่วไป แลวใหนักเรียน
บอกวา กฎนี้สามารถพบไดจากที่ใดบาง เชน
- Don’t make noise.
- Don’t eat food or drink in class.
- (Do) Raise your hands before asking.
- (Do) Take off your shoes.
- (Do) Check your belongings before leaving.
5. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางกฎที่นักเรียนเคยเห็นมาพรอม
บอกสถานที่ที่พบ

เรื่อง Water Safety
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูถามนักเรียนวา หากนักเรียนไปทองเที่ยวยังสถานที่ตาง ๆ
นักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร
2. ครูใหนักเรียนระดมความคิดวา ทําไมสถานที่ตาง ๆ จึงตองมีกฎ
3. นักเรียนตอบคําถามครูวา ลักษณะของกฎที่ดีควรมีลักษณะ
อยางไร (สั้น กระชับ เขาใจงาย ไดใจความ)

แผนการจัดการเรียนรูที่ 29

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนกฎ ขอบังคับของสถานที่ตา ง ๆ แลวนํามา
ติดปายนิเทศภายในหอง

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงานที่ 29.1
2. ใบงานที่ 29.2
3. กระดาษปรูฟสําหรับทํางานกลุม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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418
427

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While – writing
8. นักเรียนแบงกลุม 4-5 กลุม แลวแจกใบงานที่ 29.1 ใหนักเรียน
แตละกลุม
9. แตละกลุมศึกษากฎของ Swimming Pool จากใบงานแลว
ชวยกันทําใบงาน แยกวาเปน Do หรือ Don’t
10. ครูแตละกลุมชวยกันเขียนกฎที่อยูในใบงานขึ้นมาใหม ใหสั้น
กระชับ ไดใจความ โดยใชความรูที่ไดเรียนไป ใหกฎอยูในรูป
Don’t + V.1 หรือ Do
(Do++)V.1V.1 ในใบงานที่ 29.2
11. ครูใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอกฎที่ตนไดเขียนขึ้นมาใหม
โดยนําเสนอแบบขอตอขอ เพื่อใหแตละกลุมไดเห็นขอแตกตาง
และนําไปปรับในงานเขียนของกลุมตน เพื่อใหไดกฎขอที่สมบูรณ
และถูกตองที่สุด

เรื่อง Water Safety
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
6. นักเรียนสรุปลักษณะการเขียนกฎ จากตัวอยางที่นักเรียน
ชวยกันยกมาและตัวอยางที่ครูเพิ่มเติมให
7. ครูสรุปโครงสรางและอธิบายเพิ่มเติม
Don’t + V.1
Do
(Do++)V.1V.1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 29
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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419
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หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Post – writing
12. ครูมอบหมายงานใหแตละกลุม ชวยกันหาสถานที่ทองเที่ยว
ที่ควรมีกฎและไมซ้ำกัน เชน ทะเล ภูเขา วัด หางสรรพสินคา
โรงหนัง ฯลฯ (ครูอาจใชวิธีการใหจับสลาก หรือใหนักเรียน
ตกลงกันเอง)
13. ครูแจกกระดาษปรูฟใหแตละกลุม เขียนกฎของสถานที่
ทองเที่ยวที่กลุมตนไดรับ พรอมทั้งตกแตงผลงานใหสวยงาม
14. แตละกลุมนําผลงานติดปายนิเทศหรือมุมตาง ๆ ของหอง

เรื่อง Water Safety
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 29
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
รูและเขาใจกฎของสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. เขียนสรุปประโยคที่อานใหเปน
ประโยคใหมที่มีใจความกระชับได
2. เขียนกฎ ขอบังคับของสถานที่
ตางๆได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ
ตรวจใบงาน 29.1

เครื่องมือที่ใช
ใบงานที่ 29.1

เกณฑ
ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 70

1. ตรวจใบงาน 29.2 1. ใบงานที่ 29.2
ผานเกณฑประเมิน
2. ตรวจภาระงาน 2. แบบประเมินการ รอยละ 60
(เขียนกฎของสถานที่ การเขี
เขียน ยน
ทองเที่ยว)
สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….ผูสอน
(……………………….……………)
วันที่……..เดือน……….………พ.ศ. ……
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………….ผูตรวจ
(……………………….……………)
วันที่……..เดือน……….………พ.ศ. …
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ใบงานที่ 29.1 เรื่อง Water Safety
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 29 เรื่อง Water Safety
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write Do or Don’t
Don’t in front of each sentence according to the following article.

At the Swimming Pool
______ 1. Always have an adult watch you when you are in the pool — even in your
own backyard. Never go in the pool if there is no adult around. Always call
an adult or lifeguard if there is an emergency.
______ 2. Gates are around pools for a reason — to keep kids away from the water
when there isn't a lifeguard or adult around to watch them. Never go through
any pool gates when they are closed. Stay safe and stay out!
______ 3. Always obey pool rules.
______ 4. Swim with a buddy.
______ 5. If you're learning to swim, ask your mom or dad to make sure your flotation
devices are Coast Guard-approved.
______ 6. Walk slowly in the pool area. Don't run.
______ 7. Swim at a depth that is safe for you. If you're just learning to swim, stay in the
shallow end.
______ 8. Don't push or jump on others. You could accidentally hurt someone or
yourself.
______ 9. Don't chew gum or eat while you swim - you could choke.
______ 10. Never pretend to be drowning. The lifeguard may take you seriously.
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เฉลยใบงานที่ 29.1 เรื่อง Water Safety
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 29 เรื่อง Water Safety
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write Do or Don’t in front of each sentence according to the following article.

At the Swimming Pool
Do 1. Always have an adult watch you when you are in the pool — even in your

own backyard. Never go in the pool if there is no adult around. Always call
an adult or lifeguard if there is an emergency.
Do 2. Gates are around pools for a reason — to keep kids away from the water

when there isn't a lifeguard or adult around to watch them. Never go through
any pool gates when they are closed. Stay safe and stay out!
Do
Do 3. Always obey pool rules.
Do
Do 4. Swim with a buddy.
Do 5. If you're learning to swim, ask your mom or dad to make sure your flotation

devices are Coast Guard-approved.
Do
Do 6. Walk slowly in the pool area. Don't run.
Do
Do 7. Swim at a depth that is safe for you. If you're just learning to swim, stay in the

shallow end.
Don’t 8. Don't push or jump on others. You could accidentally hurt someone or
Don’t
yourself.
Don’t 9. Don't chew gum or eat while you swim - you could choke.
Don’t 10. Never pretend to be drowning. The lifeguard may take you seriously.
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ใบงานที่ 29.2 เรื่อง Water Safety
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 29 เรื่อง Water Safety
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Rewrite
sentences
intorewrite
short the
sentences.
From thetheworksheet
29.1,
sentences into short sentences.

At the Swimming Pool
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________
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แนวทางคําตอบ (คําตอบอาจเปนไปไดหลากหลาย)
ใบงานที่ 29.2 เรื่อง Water Safety
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 29 เรื่อง Water Safety
Directions: Rewrite the sentences into short sentences.

At the Swimming Pool
1. Don’t go in the pool if there is no adult around.
2. Don’t go through any pool gates when they’re closed.
3. Obey pool rouls.
4. Swim with a buddy.
5. Make sure your flotation devices are always ready.
6. Don’t run in the pool area.
7. Stay in the shallow end.
8. Don’t push or jump on others.
9. Don’t chew gum while swimming.
10. Don’t pretend to be drowning.

ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
5
5
5
5
5

คะแนนรวม

โครงสรางไวยากรณ
ความต
าษา
ความต่ออเนื
เนื่องในการใช
งในการใช้ภภาษา
ยบเรียยงง
เรีเรียบเรี
ความพยายามในการเขียน

คําศัพท

ชื่อ - นามสกุล
ความสามารถในการเขียน

426
435 435

แบบประเมินการเขียน

25

หมายเหตุ

3 คะแนน
เขียนโดยมีสํานวนภาษาแม
ปะปนอยู แตก็ยังพอเขาใจ
มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

4 คะแนน

สามารถเขียนไดอยางถูกตอง
ใหผูอานเขาใจไดอยางชัดเจน
มีความสามารถในการใช
คําศัพทในการเขียนเรื่องราวได
อยางเหมาะสม อีกทั้งรูจักใช
สํานวนในการเขียนดวย
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยคได
ชัดเจน

5 คะแนน

มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณเพียงเล็กนอย
แตมิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถเขียนเนื้อความตอเนื่อง มีการเขียนที่ไมตอเนื่องในบาง
สามารถเขียนเรือ่ งราวได
สามารถเขียนเรือ่ งราวได
ไดพอใช แตยังมีความบางตอน ชวง แตผูอานก็สามารถเขาใจ อยางตอเนื่อง แตยังมีบางชวง อยางตอเนือ่ ง เรียบเรียงภาษา
กระโดดบาง
สิ่งที่เขียนได
ไดสละสลวย
บางตอนทขี าดความสละสลวยของ
ภาษา
ใชความพยายามในการเขียน
ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
มีความพยายามอยางเต็มที่
ใชความพยายามทจี ะเขียน
บาง แตก็ไมพยายามมากนักใน ใหผอู า นเขาใจ โดยพยายามเขียน ในการท่จี ะเขียนใหผอู า นเขาใจ
ที่จะเขียนใหผูอานเขาใจ
การที่จะเขียนใหผูอานเขาใจ
สามารถแสดงออกถึง
ดวยการเขียนเสริมหรืออธิบาย
เสริมเติมประโยคบาง โดย
อาจจะใชภาษาแมเขาชวยบาง เพิ่มเติมเพื่อสรางความเขาใจ ความพยายามอยางสูง ทั้งการใช
ศัพท สํานวน ประโยค
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในการทําความเขาใจ
เพื่อชวยใหผูอานเขาใจในสิ่งที่ตน
เขียน โดยการเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียดในเนื้อหา

เขียนได แตก็ยากแกการ
เขียนเนื้อหาได แตมีการ
ทําความเขาใจ
สะกดคําผิดอยูมาก
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
คําศัพทอยูในระดับพอใช
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยูเพียง
ประมาณ คํา 200
สามารถใชไวยากรณใน
ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง
วงที่จํากัด สามารถเขียนไดโดย แตผูอานก็สามารถอานเขาใจได
การใชประโยคงาย ๆ สั้น ๆ

2 คะแนน

พัฒนาจาก Bartz, Walter H. (1979) และ Finocchiaro, M. และSako, S. (1983)

ใชความพยายามในการเขียน
นอย และไมสนใจวาผูอานจะ
เขาใจในสิ่งที่ตนเขียนหรือไม

5. ความพยายามในการเขียน
(Effort to communicate)

:

เนื้อความที่เขียนไมคอย
ตอเนื่องกัน

4. ความตอเนื่องในการใช
ภาษาเรียบเรียง (Continuity)

หมายเหตุ

เขียนเปนคําๆ ไมเปนประโยค
หรือขอความ
มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัดมาก
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยูเพียง
ประมาณ คํา 100
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคพื้นฐานงาย ๆ

1. ความสามารถในการเขียน
(Writing Ability)
2. คําศัพท (Vocabulary)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

1 คะแนน

สิ่งที่ตองการวัด

เกณฑการใหคะแนนทักษะการเขียน

436

427
436

437
437 428

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 29 เรื่อง Water Safety
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ

429
438 438

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
งานที่มอบหมาย
ที่มอบหมาย
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ทํางานดวยความเพียร
ทํางานไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
พยายาม และอดทน
มอบหมายให
มอบหมายให
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
สําเร็จ
สําเร็จ มีการ
เปาหมาย
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
เขียนโปสการดเพื่อเลาเรื่องราวได

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
บอกสวนประกอบของโปสการดได

ขอบเขตเนื้อหา
การเขียนโปสการด

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง My Postcard
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูใหนักเรียนคิดเกี่ยวกับสถานที่ที่อยากไปเที่ยวมากที่สุด
คนละ 1 แหง
2. ครูถามนักเรียนวา หากนักเรียนไมมีอินเตอรเน็ต นักเรียนจะ
ติดตอสื่อสารกับเพื่อนไดอยางไร
3. นักเรียนชวยกันตอบคําถามวา การเขียนจดหมายกับการเขียน
โปสการดตางกันอยางไร
Pre – writing
4. ครูนําเสนอโปสการด ใหนักเรียนดูและซักถามพูดคุยกับนักเรียน
เกี่ยวกับโปสการด
- What is it?
- Have you ever seen or done it?
- Who did you send to?
5. นักเรียนแบงกลุม 4-5 กลุม ลองสังเกตวา สวนใดบางที่จําเปนตองมี
ในการเขียนโปสการด
6. ครูและนักเรียนทุกกลุมรวมกันระบุสวนที่สําคัญในโปสการด
ซึ่งประกอบไปดวย

แผนการจัดการเรียนรูที่ 30

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนโปสการดถึงเพื่อนตางโรงเรียน

Postcard

2. ใบงานที่ 30 เรื่อง Writing a

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรูต ัวอยางโปสการด

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

439

430
439

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While - writing
8. ครูเขียนคําถามบนกระดาน จากนั้นใหนักเรียนลองตอบคําถาม
ตอไปนี้ เพื่อนําคําตอบไปเขียนในสวนของขอความในโปสการด
- Where did you go?
- How did you get there?
- Why did you go there?
- What was your favorite part?
- What did you see and do there?
- How did you feel?
9. นักเรียนทําใบงานที่ 30.1 เรื่อง Writing a Postcard เปนกลุมตาม
กลุมเดิม
10. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ ครูใหขอเสนอแนะ
และกลาวชมเชย

เรื่อง My Postcard
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อผูรับ (recipient), ที่อยูผูรับ (address), แสตมป (stamp),
คํากลาวทักทาย (greeting), ขอความ (message), คําลงทาย
(postscript), ชื่อผูสง (sender)
7. ครูอธิบายการใช Past Simple ในการนําไปเขียนโปสการด

แผนการจัดการเรียนรูที่ 30
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

440

431
440

หนวยการเรียนรูที่ 4 Travelling
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Post - writing
11. นักเรียนออกมานําเสนอโปสการดของตนเองหนาชั้นเรียน ครูให
ขอเสนอแนะและใหกําลังใจ
12. นักเรียนทําโปสการดและเขียนสงถึงเพื่อนตางโรงเรียน

เรื่อง My Postcard
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 30
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

441

432
441

442
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
บอกสวนประกอบของ
โปสการด
ดานทักษะ/กระบวนการ
เขียนโปสการดเพื่อบอกเลา
เรื่องราวได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ
สังเกต

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

แบบประเมิน
การทํางานกลุม

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 70

ตรวจการเขียนโปสการด 1. ใบงานที่ 30.1
2. แบบประเมิน
การเขียน

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

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

433
442

443
ใบงานที่ 30.1 เรื่อง Writing a Postcard
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 30 เรื่อง My Postcard
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ตัวอยางโปสการด

434
443

444
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 30 เรื่อง My Postcard
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

435
444

445
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง

436
445

446

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5

5

5

5

คะแนนรวม

5

ความตอเนื่องในการใชภาษา
เรียบเรียง
ความพยายามในการเขียน

โครงสรางไวยากรณ

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

ความสามารถในการเขียน

แบบประเมินการเขียน

25

หมายเหตุ

437
446

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัดมาก
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคพื้นฐานงาย ๆ

2. คําศัพท (Vocabulary)

:

ใชความพยายามในการ
เขียนบาง แตก็ไมพยายาม
มากนักในการที่จะเขียนให
ผูอานเขาใจ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงที่จํากัด สามารถเขียนได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้น ๆ
สามารถเขียนเนื้อความ
ตอเนื่องไดพอใช แตยังมี
ความบางตอนกระโดดบาง

เขียนได แตก็ยากแกการ
ทําความเขาใจ

2 คะแนน

พัฒนาจาก Bartz, Walter H. (1979) และ Finocchiaro, M. และSako, S. (1983)

ใชความพยายามในการ
เขียนนอย และไมสนใจวา
ผูอานจะเขาใจในสิ่งที่ตน
เขียนหรือไม

5. ความพยายามในการเขียน
(Effort to communicate)

หมายเหตุ

เนื้อความที่เขียนไมคอย
ตอเนื่องกัน

4. ความตอเนื่องในการใชภาษา
เรียบเรียง (Continuity)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

เขียนเปนคําๆ ไมเปน
ประโยคหรือขอความ

1 คะแนน

1. ความสามารถในการเขียน
(Writing Ability)

สิ่งที่ตองการวัด

มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

เขียนโดยมีสํานวนภาษาแม
ปะปนอยู แตก็ยังพอเขาใจ

4 คะแนน

มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณเพียงเล็กนอย
แตมิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
มีการเขียนที่ไมตอเนื่องในบาง สามารถเขียนเรื่องราวไดอยาง
ชวง แตผูอานก็สามารถเขาใจ ตอเนื่อง แตยังมีบางชวงบาง
สิ่งที่เขียนได
ตอนที่ขาดความสละสลวยของ
ภาษา
ใชความพยายามที่จะเขียนให มีความพยายามอยางเต็มที่
ผูอานเขาใจ โดยพยายามเขียน ในการที่จะเขียนใหผูอาน
เสริมเติมประโยคบาง โดย
เขาใจ ดวยการเขียนเสริมหรือ
อาจจะใชภาษาแมเขาชวยบาง อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสรางความ
ในการทําความเขาใจ
เขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง
แตผูอานก็สามารถอานเขาใจ
ได

มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูใ นระดับพอใช

เขียนเนื้อหาได แตมีการ
สะกดคําผิดอยูมาก

3 คะแนน

เกณฑการใหคะแนนทักษะการเขียน

ใชความพยายามมากเปนพิเศษที่
จะเขียนใหผูอานเขาใจ สามารถ
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
สูง ทั้งการใชศัพท สํานวน
ประโยค เพื่อชวยใหผูอานเขาใจ
ในสิ่งที่ตนเขียน โดยการเสริม
เพิ่มเติมรายละเอียดในเนื้อหา

สามารถเขียนเรื่องราวไดอยาง
ตอเนื่อง เรียบเรียงภาษาได
สละสลวย

มีความสามารถในการใชคําศัพท
ในการเขียนเรื่องราวไดอยาง
เหมาะสม อีกทั้งรูจักใชสํานวนใน
การเขียนดวย
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยคไดชัดเจน

สามารถเขียนไดอยางถูกตอง
ใหผูอานเขาใจไดอยางชัดเจน

5 คะแนน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 30 เรื่อง My Postcard
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ดวยความเพียรพยายาม
ทํางานไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
และอดทนเพื่อใหงาน
มอบหมายให
มอบหมายให
สําเร็จตามเปาหมาย
สําเร็จ
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายใน
เวลา
ที่กําหนด
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นอืู่รนหน
ยีรวเรยการเรี
ากะราสยมนรู
ลุกทบกัี่ 5ธนพัมสัมาวคบกัาษาภ 3 ที่ะราส
ูรนยีรเรากะราสมลุกบกัูรมชืา่อวหน
คงยวโยการเรี
มอชื่เรยากนรูนใเรืศท่อเงะรLocal
ปงาตาProducts
ษาภชใ 1.(OTOP)
3 ต ูรนยีรเรากนาฐรตาม
รหัสวิชา อ23101 ดรายวิ
วัชี้วัตชนาตงภาษาอั
อขนศทังกกฤษ
ลโดปเะลแ ูรมากลุวคมาสาระการเรี
หงวสแ านยฒนรูพัภราาษาต
กนในาางประเทศ
ฐนพื้นปเะลแ นอื่
2562 เวลา 8 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
ดวัชี้วัต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กาจนอืู่รนยีรเรากะราสมุลกบกังอขวยกี่เที่งิรจจท็เอข/ลมูอขปุรสะลแมวรบวร าวคนค 1/3 .ม 1.3 ต
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
นยขีเราก ะลแดพูรากยวดอนสเาํนะลแูรนยีรเงลหแกาจนอืู่รนยีรเงลหแ
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และ
กลโะลแนชมชุบกัธนพัมสัมาวคบกัาษาภ 4 ที่ะราส
แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
นชมชุาษกึศนาถสนใงทั้ ๆ งาตณรากนาถสนใศทเะรปงาตาษาภชใ 1.4 ต ูรนยีรเรากนาฐรตาม
ตัวชี้วัด
มคงสัะลแ
ต 1.1 ม. 3/1 สนทนาแลกเปลี่ ย นขอมูล เกี่ย วกับ เรื่องตาง ๆ ใกลตั วและสถานการณ
ดวัชี้วัตตาง ๆ ใน
ะชีวลิตแประจํ
น ย ีรเางวัอนหอย
นใานงเหมาะสม
ขึ้ ดกิเ ที่ง อ ล า ํจ ณ
 ร า ก น า ถ ส / ง ิร จ ณ
 รากนาถส นใร า สอ ื่สา ษ า ภ ชใ 1 /3 . ม 1.4 ต
าษกศึนดาเห็ถนส
ต 1.1 ม. 3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิ
รเกีา่ยกวกัอบตเรืา ษ่องที
กึศ่ฟรงาและอ
ก นใ นานจากสื
าฐ น พื้อ่อมืประเภทต
งอื่ร คเ นาปงเ ศๆทพร
เะรอปมทัง า้งให
ตาเษหตุา ภผลและยกตั
ชใ 2.4 ตวูรอยนายงประกอบ
ีร เ ร า ก น า ฐ ร ต า ม
ลโมคงสับกัูรนยีรเนยลี่ปเกลแ่ยรนข
ากอะลมูแลพขาชีวสาร
าอบอกะรป
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.2 มีทักษะการสื่อกสารทางภาษาในการแลกเปลี
ดวัชี้วัต
แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ๆ งาตลมูอข/ูรมาวคปุรสะลแ มวรบวร าวคนค/นคบืสรากนใศทเะรปงาตาษาภชใ 1/3 .ม 2.4 ต
ตัวชี้วัด
พีชาอบอกะรปะลแอตาษกศึรากนใ ๆ งาตูรนยีรเรากงลหแะลแอื่สกาจ
ต 1.2 ม. 3/1 สนทนาแลกเปลี่ ย นขอมูล เกี่ย วกับ เรื่องตาง ๆ ใกลตั วและสถานการณ ตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม
ญัคาสํะราส .2
นยีรเกัน )PตO1.2
TO(ม.นถิ่3/4
งอทพูนดใฑและเขี
ณัภติลยผนเพื
บกั่ อวยขอและให
กี่เน็หเดคิขมอาวมูคลงดอธิสแบดายพูรเปรี
ากะยลบเที
แ นยยบและแสดงความคิ
ขีเราก นาอราก ด เห็ น
เกี
นอื่่ยูผวกับบกัรเรืา่อสงที
อื่ส่ฟะงลหรื
แนอออโายนอย
าถปาไงเหมาะสม
าํนถรามาส คยโะรปงอขงารสงรคโะลแ นวนาํส ทพศัาคํบกัวยกี่เูรมาวคมีงอต
ต 1.2 ม. 3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู
พาสภึกิธและความคิ
ทิสะรปมีงาดยอเห็ดนไนของตนเองเกี
อืู่รนยีรเรากะ่ยรวกั
าสบบเรื
กัช่อใงกิ
ปไจาํนกรรม
ะลแ
ประสบการณ และขาว/เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอดและความคิ
ูรนยีรดเรเห็านกะในเรื
ราส่อง.3
ตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน
)egdelwonK( ูรมาวคนาด
yralubacoV
ตัวชี้วัด
yalc ,ยciนสรุ
tsalปpใจความสํ
,rehtaelา,คัwญar/tsแก,nนeสาระ
doowหั,วkขliอsเรื,n่อoงtt(Topic)
oc :lairทีe๋ไtดaจMากการ
ต 1.3 ม. 3/2.ctพูeด,และเขี
,ralugnatcer ,elgงnคม
airt ,erauqs ,lavo ,dnuor :epahS
วิเคราะหเรื่อง / ขาว / เหตุการณท.cี่อtยูeในความสนใจของสั
.cte ,nworb ,etihw ,eulb ,der ,wolley :roloC
brepus ,citsatnaf ,ytterp ,lufituaeb ,ecin :noinipO
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สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐานการเรียนรู ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ต 3.1 ม. 3/1 คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจาก
แหลงเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูและนําเสนอดวยการพูดและ การเขียน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐานการเรียนรู ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชน
และสังคม
ตัวชี้วัด
ต 4.1 ม. 3/1 ใช ภ าษาสื่ อสารในสถานการณ จริง/สถานการณ จําลองที่ เกิด ขึ้น ในห อ งเรีย นและ
สถานศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู ต 4.2 ใช ภ าษาตา งประเทศเปน เครื่องมือพื้ น ฐานในการศึกษาตอ การ
การประกอบอาชี
พและการแลกเปลี
สังคมโลก
ประกอบอาชีพและการแลกเปลี
่ยนเรี่ยนเรี
ยนรูยกนรูับสั้กงับคมโลก
ตัวชี้วัด
ต 4.2 ม. 3/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม และสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆ
จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
2. สาระสําคัญ
การอาน การเขียน และการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑในทองถิ่น (OTOP) นักเรียน
ตองมีความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางของประโยค สามารถนําไปถายโอนและสื่อสารกับผูอื่น
และนําไปใชกับสาระการเรียนรูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สาระการเรียนรู
ดานความรู (Knowledge)
Vocabulary
Material: cotton, silk, wooden, straw, leather, plastic, clay, etc.
Shape: round, oval, square, triangle, rectangular, etc.
Color: yellow, red, blue, white, brown, etc.
Opinion: nice, beautiful, pretty, fantastic, superb
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Language Structure: comparison
- Which is cheaper between local and foreign product?
- This product is better than that one.
- Can you find the bigger one for me?
Functional Exponents:
- Asking and giving one’s personal opinion
- Giving suggestion
- Asking and comparing things
ดานทักษะและกระบวนการ (Skills/Process)
- กระบวนการกลุม
ดานเจตคติ (Attitudes)
1. เห็นความสําคัญในการเรียนรูผลิตภัณฑในชุมชน
2. เห็นความสําคัญในการใชทักษะภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรู กับกลุมสาระวิชาอื่น
3. ตระหนักและเห็นคุณคาในการทํางานรวมกับผูอื่น
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในแกปญหา
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. นําเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑในทองถิ่น (OTOP) และแผนพับเพื่อโฆษณาสินคา
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เกณฑการประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
วิธีการ
เครื่องมือ
ประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงาน
ประเมินการพูดนําเสนอ
แบบประเมินการพูดนําเสนอ
ประเมินสมรรถนะ
แบบประเมินสมรรถนะ
ประเมินคุณลักษณะ/คานิยม
แบบประเมินคุณลักษณะ/คานิยม
ประเมินเจตคติ
แบบประเมินเจตคติ
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 16-20 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 14-15 หมายถึง ดี
คะแนน 12-13 หมายถึง พอใช
คะแนน 0-11 หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ ดี

เกณฑ
ผานเกณฑ ระดับดี
ผานเกณฑ ระดับดี
ผานเกณฑ ระดับดี
ผานเกณฑ ระดับดี
ผานเกณฑ ระดับดี
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เรื่อง Products
รายวิชาภาษาอังกฤษ

2. มุงมั่นในการทํางาน

Pre - writing
3. นักเรียนออกเสียงคําศัพทตามครูและดูภาพประกอบ
Material: cotton, silk, wooden, straw, leather, plastic, clay
Shape: round, oval, square, triangle, rectangular
Color: yellow, red, blue, white, brown

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. เลนเกมทายภาพ ภาพผลิตภัณฑ OTOP
จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนทายภาพในมือครู วาเปนภาพอะไร
ดานความรู
T: This is a picture of a product which is well known.
บอกโครงสราง คําศัพท สํานวนทางภาษาที่ใชบอก It is made from wood. You can put things in it. Can you
ลักษณะชนิดของผลิตภัณฑสินคาในทองถิ่นได
guess what picture is?
Ss: Is it a table?
ดานทักษะและกระบวนการ
T: No, it isn’t.
เขียนบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑไดถูกตอง
Ss: A bag? / A basket?
T: Yes, it is.
ดานคุณลักษณะ
2. แจงจุดประสงคการเรียนรู
1. ใฝเรียนรู

ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษาคําศัพทผลิตภัณฑในทองถิ่นของนักเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Products (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 31

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ภาพ(ใชเลนเกมทายภาพ)
2. บัตรภาพและบัตรคําศัพท Materials and
shape
3. ใบงานที่ 31.1 เรื่อง Describing things I
4. ใบงานที่ 31.2 เรื่อง Describing things II

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Products (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While - writing
5. นักเรียนทําใบงานที่ 31.1 เรื่อง Describing things I ระบายสี
ภาพแลวเติมคําศัพทที่ใชบรรยายลักษณะของรูปแบบ
T: Class, Colour pictures and complete the table
with suitable words.
6. สุมนักเรียน 4-5 คน นําเสนอกลุมคําที่เขียนในใบงานที่ 31.1
เรื่อง Describing things I
T: Class, tell your friends about your pictures. Who
would like to be the first volunteer? Raise your hand,

เรื่อง Products
รายวิชาภาษาอังกฤษ
4. นักเรียนเรียงลําดับคําศัพทบนกระดาน
s quare/bl ue /ba g/silk/a
= a square blue silk bag
oval / wooden / white/ a/ clock
= an oval white wooden clock
T: Look at these words. Rearrange these words
correctly.
Ss: A blue silk… / A square blue silk bag.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 31
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Products (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - writing
7. นักเรียนทําใบงานที่ 31.2 เรื่อง Describing things II
เรียงลําคําศัพทใหถูกตองตามหลักการเรียงลําดับคําคุณศัพทที่ใช
บรรยายสิ่งของ
T: Class, rearrange these words in correct order.
8. นักเรียนและครูเฉลยคําตอบใบงานที่ 31.2 เรื่อง Describing
things II รวมกัน

please.
S: Teacher. (นักเรียนยกมือ)
T: Well, tell the class about the picture No. 1, a
briefcase.
S: It is a rectangle brown leather briefcase.
ถามเชนนี้ไปจนครบทุกขอ

เรื่อง Products
รายวิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 31

a

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. สามารถบรรยายลักษณะ
ของสิ่งของไดถูกตอง
ดานทักษะ/กระบวน
สามารถเรียงลําดับคําศัพท
เพื่อเขียนบรรยายลักษณะ
สิ่งของไดถูกตอง
ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

ใบงานที่ 31.1

- ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

ตรวจใบงาน

ใบงานที่ 31.2

- ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ...............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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บัตรภาพที่ 31 เรื่อง Local Product
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 31 เรื่อง Local Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

A basket
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ใบงานที่ 31.1 เรื่อง Describing things I
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 31 เรื่อง Local Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Colour and describe the following objects by shape, colour and material.
Shape

Colour

Material

1. Briefcase

2. Clock

3. Wrist watch

4. Pencil
sharpener

5. Envelope

6. Basket

Some words you can use: rectangular, white, flat, silver, grey, metal, square, yellow, brown,
round, gold, black, plastic, glass, paper
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เฉลย ใบงานที่ 31.1 เรื่อง Describing things I
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 31 เรื่อง Local Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Colour and describe the following objects by shape, colour and material.
Shape

Colour

Material

rectangle

brown

leather

round

white

plastic

round

gold

metal

rectangle

pink

plastic

rectangle

brown

paper

oval

Light brown

wood

1. Briefcase

2. Clock

3. Wrist watch

4. Pencil
sharpener

5. Envelope

6. Basket

Some words you can use: rectangular, white, flat, silver, grey, metal, square, yellow, brown,
round, gold, black, plastic, glass, paper

ขึ้นอยูกับดุลยพินิจครูผูสอน

451
460

461
ใบงานที่ 31.2 เรื่อง Describing things II
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 31 เรื่อง Local Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Rearrange the following words in correct order.
1. JACKET / LEATHER / BROWN / OLD / NICE / FRENCH / A / WITH BIG BUTTONS
………………………………………………………………………………………………………
2. ROUND / A / ANTIQUE / PORCELAIN / BRITISH / WHITE / PLATE / LOVELY
………………………………………………………………………………………………………
3. WITH PERARLS / ANCIENT / A / GOLDEN / ITALIAN / SMALL / RING / BEAUTIFUL
………………………………………………………………………………………………………
4. SILVER / NEW / FRENCH / BEAUTIFUL / NECKLACE / A
………………………………………………………………………………………………………
5. WOODEN /18TH CENTURY /BIG / CONFORTABLE / ITALIAN / TABLE / BROWN/ A /
SQUARE
………………………………………………………………………………………………………
6. SCARF / SILK / RED AND BLUE / FRENCH / A / SMALL / NICE/NEW
………………………………………………………………………………………………………
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เฉลย ใบงานที่ 31.2 เรื่อง Describing things II
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 31 เรื่อง Local Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Rearrange the following words in correct order.
1. JACKET / LEATHER / BROWN / OLD / NICE / FRENCH / A / WITH BIG BUTTONS
A NICE OLD FRENCH BROWN LEATHER JACKET WITH BIG BUTTONS
2. ROUND / A / ANTIQUE / PORCELAIN / BRITISH / WHITE / PLATE / LOVELY
A LOVELY WHITE ANTIQUE ROUND BRITISH PORCELAIN PLATE
3. WITH PERARLS / ANCIENT / A / GOLDEN / ITALIAN / SMALL / RING / BEAUTIFUL
A BEAUTIFUL SMALL GOLDEN ITALIAN RING WITH PERARLS ANCIENT
4. SILVER / NEW / FRENCH / BEAUTIFUL / NECKLACE / A
A NEW BEAUTIFUL SILVER FRENCH NECKLACE
5. WOODEN /18TH CENTURY /BIG / CONFORTABLE / ITALIAN / TABLE / BROWN/ A /
SQUARE
A CONFORTABLE BIG 18TH CENTURY SQUARE BROWN ITALIAN WOODEN TABLE
6. SCARF / SILK / RED AND BLUE / FRENCH / A / SMALL / NICE/NEW
A NICE SMALL NEW RED AND BLUE FRENCH SILK SCARF
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 33เรื่อง Creative Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผสู อนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียน
ผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตอ งการบันทึกพฤติกรรมทีส่ ังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชอง
หมายเหตุ
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่นใน
การทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ตั้งใจเรียน เอาใจใส ไมตั้งใจเรียน
และมีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรม
การเรียนรูบางครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจและ

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจทํางานที่

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและ

ตั้งใจและ

ตั้งใจและ

รับผิดชอบในงานที่ มอบหมาย
มอบหมาย ทํางาน

รับผิดชอบในการ

รับผิดชอบในการ

รับผิดชอบในการ

ทํางานไดรับ

ทํางานที่ไดรับ

ทํางานที่ไดรับ

ดวยความเพียร

มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ

พยายาม และ

มีการปรับปรุงและ มีการปรับปรุงและ

อดทนเพื่อใหงาน

พัฒนาการทํางาน

พัฒนาการทํางาน

สําเร็จตาม

ใหดีขึ้น

ใหดีขึ้นภายในเวลา

เปาหมาย

ที่กําหนด

455
464

เรื่อง Local Products (OTOP)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

Pre - writing
3. นักเรียนออกเสียงคําศัพทตามครู
Scent: Floral, Fresh, Spiced, Musty
Subtle Flavor: Savory, Sweet, Sour, Bitter, Flavorless
Texture: Leathery, Slippery, Rough, Sharp, Silky,

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. สนทนาซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑในทองถิ่นของนักเรียน
จุดประสงคการเรียนรู
ครูแสดงภาพผลิตภัณฑ OTOP นักเรียนบอกหรือบรรยายวาเปน
ดานความรู
ภาพอะไร
บอกโครงสราง คําศัพท สํานวนทางภาษาที่ใชบอก
T: Class, look at this picture. This is a picture of an
ลักษณะชนิดของผลิตภัณฑสินคาในทองถิ่น
OTOP product which is well known in Prachuapkhirikhan.
What is the name of this product?
ดานทักษะและกระบวนการ
Ss: Rose. / A rose. / กุหลาบ
1. พูดสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
T: Right. We call a dried fresh rose.
ในทองถิ่น
2. แจงจุดประสงคการเรียนรู
2. เขียนบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑไดถูกตอง

ขอบเขตเนื้อหา
ผลิตภัณฑในทองถิ่นของนักเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Products (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 32

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรภาพ Dried Fresh Rose
2. บัตรคําศัพท
3. ใบงานที่ 32.1 เรื่อง
Prachuapkhirikhan OTOP
4. ใบงานที่ 32.2 เรื่อง Describing
things II
5. ใบงานที่ 32.3 เรื่อง OTOPs

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

465

456
465

หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Products (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While - writing
4. นักเรียนทําใบงานที่ 32.1 เรื่อง Prachuapkhirikhan OTOP
จับคูภาพและชื่อของผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี ใหเวลา
3 นาที
T: Class, I will let you do a task, ใบงานที่ 32.1,
matching the pictures and names of product. Only three
minutes. Do not copy your friends.
5. นักเรียนและครูเฉลยคําตอบใบงานที่ 32.1 เรื่อง
Prachuapkhirikhan OTOP
T: Everybody, finished the task? Let’s check the

เรื่อง Local Products (OTOP)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Grainy, Crisp
Size/Amount: Full, Slim, Fitted, Gargantuan, Snug, Plussize, Substantial
T: Repeat after me. Floral /ˈflɔː.rəl/ , Fresh /freʃ/,
Spiced /spɑɪst/, Musty /ˈmʌs.ti/
Ss: Floral /ˈflɔː.rəl/ , Fresh /freʃ/, Spiced /spɑɪst/,
Musty /ˈmʌs.ti/

แผนการจัดการเรียนรูที่ 32
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

466

457
466

หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Products (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - writing
8. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน ทําใบงานที่ 32.3 เรื่อง
OTOPs ศึกษาผลิตภัณฑ OTOP ที่ครูแจกให ชวยกันเลือก
ผลิตภัณฑจํานวน 2 ชนิด และเขียนประโยคเพื่อบรรยายผลิตภัณฑ
OTOP ของตนเอง
T: Make a group of 4-5 persons.

เรื่อง Local Products (OTOP)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
answers. Picture number 1, what is the name of the
product?
Ss: B. / Shrimp paste.
T: Right.
ถามเชนนี้ไปจนครบทุกขอ
6. นักเรียนทําใบงานที่ 32.2 เรื่อง Describing things II เขียน
บรรยายคําศัพทใหถูกตองตามหลักการเรียงลําดับคําคุณศัพทที่ใช
บรรยายสิ่งของ โดยศึกษาจากตารางคําคุณศัพทและตัวอยางในใบ
งานที่ 32.2 เรื่อง Describing things II
7. นักเรียนและครูเฉลยคําตอบใบงานที่32.2 เรื่อง Describing
things II โดยการสุมถามนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 32
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

467

458
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Products (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง Local Products (OTOP)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
นักเรียนแบงเปนกลุมละ 4-5 คน
T: I will give each group a brochure of OTOP
products. Then, discuss in your group. Describing about
your products. Send a representative of each group to
report about your products. For example, this is a dried
fresh rose. (ครูแสดงบัตรภาพ Dried fresh rose) It costs 500
baths. I will give you 5 minutes for discussion.
9. ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ กลุมละ 2 ชนิด

แผนการจัดการเรียนรูที่ 32
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

468

459
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469
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
สามารถบรรยายลักษณะของ ตรวจใบงาน
สิ่งของไดถูกตอง
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. พูดสนทนาแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑใน
ทองถิ่น
2.เขียนบรรยายลักษณะของ
ผลิตภัณฑไดถูกตอง
ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือที่ใช
1. ใบงานที่ 32.1
2. ใบงานที่ 32.2
3. ใบงานที่ 32.3

เกณฑ
- ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. สังเกตการพูด
2. ตรวจใบงาน

1. แบบประเมินการ - ผานเกณฑการประเมิน
พูด
รอยละ 60
2. แบบประเมินการ
เขียน

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ...............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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470
บัตรภาพที่ 32 เรื่อง Dried Fresh Rose
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Dried Fresh Rose

461
470

471
บัตรคําศัพทที่ 32.1 เรื่อง Adjective Words
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Floral
Fresh
Spiced
Musty
thankfulness

462
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472
บัตรคําศัพทที่ 32.2 เรื่อง Adjective Words
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Savory
Sweet
Sour
Bitter
Flavorless

463
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473
บัตรคําศัพทที่ 32.3 เรื่อง Adjective Words
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Leathery
Slippery
Silky
Grainy
Crisp

464
473

474
บัตรคําศัพทที่ 32.4 เรื่อง Adjective Words
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Full
Fitted
Gargantuan
Snug
Crisp

465
474

475
ใบงานที่ 32.1 เรื่อง Prachuapkhirikhan OTOP
หนวยการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Matching the pictures and names of product.

1. ______

a. Coconut Oil
b.Shrimp paste
c. Plai Oil Traditional Formula
d.Honey Coated coconut
e. Pineapple Biscuit

2. ______

3. ______

4. ______

5. ______

ที่มา: http://www.otoptoday.com/en/otop/PrachuapKhiriKhan/1

466
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476
เฉลย ใบงานที่ 32.1 เรื่อง Prachuapkhirikhan OTOP
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Matching the pictures and names of product.

1. ___b___

a.
b.
c.
d.
e.

Coconut Oil
Shrimp paste
Plai Oil Traditional Formula
Honey Coated coconut
Pineapple Biscuit

2. __d____

3. __e____

4. ___a___

5. ___c___
ที่มา: http://www.otoptoday.com/en/otop/PrachuapKhiriKhan
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476

477
ใบงานที่ 32.2 เรื่อง Describing Things II
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Write a sentence to describe the word.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

size
small
tiny
short
medium
large
huge
big
tall
…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

shape
square
round
oval
curved
straight
wide
narrow
crooked
flat
…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

colour
red
blue
green
yellow
brown
orange
purple
grey
white
…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taste
bitter
fresh
juicy
tasteless
cold
sticky
spicy
sour
sweet
salty
…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

texture
smooth
hard
fluffy
soft
rough
sticky
bumpy
slippery
liquid
…

apple:
It’s a small fruit which is often red or green.
play football.

garden:
It’s a place where you can

Some are juicy and sweet, others are sour.
of a house.

You find it behind or in front

You often get them in fall. They fall of trees.
flowers there.

You often see trees and

a) biscuit:

It’s some food _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

b) sofa:

It’s some furniture ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

468
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478
เฉลย ใบงานที่ 32.2 เรื่อง Describing Things II
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Write a sentence to describe the word.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

size
small
tiny
short
medium
large
huge
big
tall
…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

shape
square
round
oval
curved
straight
wide
narrow
crooked
flat
…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

colour
red
blue
green
yellow
brown
orange
purple
grey
white
…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taste
bitter
fresh
juicy
tasteless
cold
sticky
spicy
sour
sweet
salty
…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

texture
smooth
hard
fluffy
soft
rough
sticky
bumpy
slippery
liquid
…

apple:
It’s a small fruit which is often red or green.
play football.

garden:
It’s a place where you can

Some are juicy and sweet, others are sour.
of a house.

You find it behind or in front

You often get them in fall. They fall of trees.
flowers there.

You often see trees and

a) biscuit:
which is crisp.
It’s some food ___________________________________________________
___Some are small and salty, others are sweet. _____________________
b) soft drink:
It’s some drink __________________________________________________
which is sweet.
___ Some are sour and bitter, others are sweet. ____________________
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจครูผูสอน

469
478

479
ใบงานที่ 32.3 (1) เรื่อง OTOPs
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Discuss about OTOP products in group.

ที่มา: http://www.dconnectmagazine.com/2016/07/31/otopProducts
1
2

Description

470
479

480
ใบงานที่ 32.3 (2) เรื่อง OTOPs
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Discuss about OTOP products in group.

ที่มา: http://www.dconnectmagazine.com/2016/04/22/otopProducts
1
2

Description

471
480

481
ใบงานที่ 32.3 (3) เรื่อง OTOPs
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Discuss about OTOP products in group.

ที่มา: http://www.dconnectmagazine.com/2016/04/21/otopProducts
1
2

Description

472
481

482
ใบงานที่ 32.3 (4) เรื่อง OTOPs
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Discuss about OTOP products in group.

ที่มา: http://www.dconnectmagazine.com/2016/07/31/otopProducts
1
2

Description

473
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483

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงสรางไวยากรณ

ความคลองแคลว

ความพยายามในการสื่อสาร

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

การออกเสียงและทํานองเสียง

แบบประเมินการพูด

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

474
483

1 คะแนน

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to
communicate)

4. ความคลองแคลว
(Fluency)

มีการหยุดเวนชวงในการ
พูดบอยมาก แมแตใน
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
ใชความพยายามในการ
สื่อสารนอย และไมสนใจ
วาผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่ตน
พูดหรือไม

1. การออกเสียงและทํานอง ออกเสียงได แตก็ยากแก
เสียง (Pronunciation and การทําความเขาใจ
intonation)
2. คําศัพท (Vocabulary) มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
3. โครงสรางไวยากรณ
มีขอผิดพลาดในการใช
(Grammatical structure) ไวยากรณอยูมาก แมแต
ในประโยคสนทนางาย ๆ

สิ่งที่ตองการวัด

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถสนทนาได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้นๆ
มีการหยุดเวนชวงในการพูด
บาง แตผูฟงสามารถเขาใจ
สิ่งที่พูดได
ใชความพยายามในการพูด
บาง แตไมพยายามมากนัก
ในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ

มีการออกเสียงที่ผิดอยูมาก

2 คะแนน

สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด
เสริมเติมประโยคบาง และใช
ภาษาทาทางเขาชวยบางใน
การทําความเขาใจ

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได

พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอ
เขาใจ
มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับพอใช

3 คะแนน

เกณฑการใหคะแนนทักษะการพูด

มีความพยายามอยางจริงจัง
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใช
ความพยายามอยางมากที่จะ
พูดเสริมเพิ่มเติมเพื่อความ
เขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมี
การใชภาษาทาทาง
ประกอบการพูด

มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดไดคลองแคลว
แตยังไมเปนธรรมชาติ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

สามารถออกเสียงใหผูฟง
เขาใจไดอยางชัดเจน

4 คะแนน

ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
สูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด กิริยา
ทาทางเพื่อชวยใหผูฟงเขาใจใน
สิ่งที่ตนพูดโดยเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียด

สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ

สามารถออกเสียงถูกตอง
ชัดเจน ใกลเคียงหรือคลายคลึง
กับเจาของภาษา
มีความสามารถในการใชคําศัพท
ในการสนทนาไดอยางเหมาะสม
อีกทั้งรูจักใชสํานวนในการ
สนทนาดวย
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยคได
ชัดเจน

5 คะแนน

484

475
484

485

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงสรางไวยากรณ

ความตอเนือ่ งในการใชภาษาเรียบเรียง

ความพยายามในการเขียน

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

ความสามารถในการเขียน

แบบประเมินการเขียน

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

476
485

เขียนเปนคําๆ ไมเปน
ประโยคหรือขอความ

1 คะแนน

4. ความตอเนื่องในการใช
ภาษาเรียบเรียง
(Continuity)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical
structure)

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ คํา 200

เขียนได แตก็ยากแกการ
ทําความเขาใจ

2 คะแนน

มีขอผิดพลาดในการใช
สามารถใชไวยากรณใน
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน วงที่จํากัด สามารถเขียนได
ประโยคพืน้ ฐานงาย ๆ
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้น ๆ
เนื้อความที่เขียนไมคอย
สามารถเขียนเนื้อความ
ตอเนื่องกัน
ตอเนื่องไดพอใช แตยังมี
ความบางตอนกระโดดบาง

2. คําศัพท (Vocabulary) มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัดมาก
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ คํา 100

1. ความสามารถในการ
เขียน (Writing Ability)

สิ่งที่ตองการวัด

มีการเขียนที่ไมตอเนื่องใน
บางชวง แตผูอา นก็
สามารถเขาใจสิ่งที่เขียนได

ใชไวยากรณผดิ พลาดอยู
บาง แตผูอานก็สามารถ
อานเขาใจได

มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับพอใช

เขียนเนื้อหาได แตมีการ
สะกดคําผิดอยูมาก

3 คะแนน

เกณฑการใหคะแนนทักษะการเขียน
5 คะแนน

เขียนโดยมีสํานวนภาษาแม สามารถเขียนไดอยาง
ปะปนอยู แตก็ยังพอเขาใจ ถูกตอง
ใหผูอานเขาใจไดอยาง
ชัดเจน
มีความสามารถในการใช มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม คําศัพทในการเขียน
เรื่องราวไดอยางเหมาะสม
อีกทั้งรูจักใชสํานวนในการ
เขียนดวย
มีขอผิดพลาดในการใช
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ไวยากรณเพียงเล็กนอย
ความหมายของประโยคได
แตมิไดทําใหความหมาย
ชัดเจน
ของประโยคเปลี่ยนไป
สามารถเขียนเรื่องราวได สามารถเขียนเรื่องราวได
อยางตอเนื่อง แตยังมีบาง อยางตอเนื่อง เรียบเรียง
ชวงบางตอนที่ขาดความ
ภาษาไดสละสลวย
สละสลวยของภาษา

4 คะแนน

477
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ใชความพยายามในการ
เขียนนอย และไมสนใจวา
ผูอานจะเขาใจในสิ่งที่ตน
เขียนหรือไม

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to
communicate)
ใชความพยายามในการ
เขียนบาง แตก็ไมพยายาม
มากนักในการที่จะเขียนให
ผูอานเขาใจ

2 คะแนน

3 คะแนน
ใชความพยายามที่จะเขียน
ใหผูอานเขาใจ โดย
พยายามเขียนเสริมเติม
ประโยคบาง โดยอาจจะใช
ภาษาแมเขาชวยบางในการ
ทําความเขาใจ

หมายเหตุ : พัฒนาจาก Bartz, Walter H. (1979) และ Finocchiaro, M. และSako, S. (1983)

1 คะแนน

สิ่งที่ตองการวัด
มีความพยายามอยางเต็มที่
ในการที่จะเขียนใหผูอาน
เขาใจ ดวยการเขียนเสริม
หรืออธิบายเพิ่มเติมเพื่อ
สรางความเขาใจทีช่ ัดเจน
มากยิ่งขึ้น

4 คะแนน
ใชความพยายามมากเปน
พิเศษที่จะเขียนใหผูอาน
เขาใจ สามารถแสดงออก
ถึงความพยายามอยางสูง
ทั้งการใชศัพท สํานวน
ประโยค เพื่อชวยใหผูอาน
เขาใจในสิ่งที่ตนเขียน โดย
การเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียดในเนื้อหา

5 คะแนน

487

487
478

488
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 32 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผสู อนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียน
ผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตอ งการบันทึกพฤติกรรมทีส่ ังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชอง
หมายเหตุ

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่นใน
การทํางาน

หมายเหตุ

479
488

489
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจและ

ไมผาน (0)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและ

ตั้งใจและ

ตั้งใจและ

รับผิดชอบในงานที่ มอบหมาย

รับผิดชอบในการ

รับผิดชอบในการ

รับผิดชอบในการ

มอบหมาย ทํางาน

ทํการท�ำงานได้
างานไดรับ รับ การท�ำงานได้
ทํางานที่ไดรับรับ
ทํางานที่ไดรับรับ
การท�ำงานได้
มอบหมายให้สํา�ำเร็
มอบหมายใหส�ำเร็
ําเร็จ มอบหมายให้
มอบหมายใหส�ำเร็
ําเร็จ
มอบหมายให
เร็จ มอบหมายให้
มีการปรับปรุงและ มีการปรับปรุงและ

ดวยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย

ไมตั้งใจทํางานที่

ผาน (1)

นาการทํางาน
พัฒนาการท�ำงาน
ให้
ใหดีขึ้น

นาการทํางาน
พัฒนาการท�ำงาน
ให้
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่ก�ำหนด
ําหนด

480
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
เรื่อง Creative Products
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
ผลิตภัณฑในทองถิ่นของนักเรียน
Warm up
1. ทบทวนคําศัพทคุณศัพทที่ใชบรรยายลักษณะผลิตภัณฑโดยใช
จุดประสงคการเรียนรู
กิจกรรม Hot Potato
ดานความรู
วิธีการ
1. ครูเขียนตัวอักษรตาง ๆ บนกระดาน
บอกโครงสราง คําศัพท สํานวนทางภาษาที่ใชบอก
2. นักเรียนยืนลอมเปนวงกลม
ลักษณะชนิดของผลิตภัณฑสินคาในทองถิ่น
3. ครูโยนลูกบอลใหนักเรียนคนใดคนหนึ่ง เมื่อรับลูกบอลจาก
ดานทักษะและกระบวนการ
ครูแลว นักเรียนจะตองพูดคําศัพทซึ่งขึ้นตนดวยตัวอักษรบน
พูดสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑใน กระดาน จากนั้นโยนลูกบอลคืนไปใหครู หรือ โยนตอไปใหเพื่อนๆ
ทองถิ่น
ก็ได คนที่รับลูกบอลก็จะตองพูดคําศัพท แลวโยนลูกบอลตอไป
เรื่อย ๆ หากมีคนพูดผิด หรือ โยนลูกบอลตอไปโดยไมพูดคําศัพท
ดานคุณลักษณะ
ใหออกจากเกมเลนไปเรื่อย ๆ จนกวาจะเหลือนักเรียนเพียงคน
1. ใฝเรียนรู
เดียว ซึ่งก็คือผูชนะ หรือเลนไปเรื่อย ๆ ตามแตครูจะเห็นสมควร
2. มุงมั่นในการทํางาน
T: Class, make a circle. Big circle. (นักเรียนจํานวนนอย)
Stand in line. Pass the ball to your friend. The person
who gets the ball, say an adjective word. Begin with ……
2. แจงจุดประสงคการเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ 33

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- วาดภาพผลิตภัณฑและเขียนรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ พรอมทั้งกําหนดราคา

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรคําศัพท
2. ใบงานที่ 33.1 เรื่อง Grouping
3. ใบงานที่ 33.2 เรื่อง My Product

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

490
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ə

ə

ə

ə

r

Presentation
3. นักเรียนออกเสียงคําศัพทตามครู
Condition/Style: Old-fashioned, Brand-new, Shiny,
Retro, Modern, Chic, Trendy, Environmentally-friendly
Color: Dark, Pale, Pastel, Bright, Shaded, Blended, Matte
Shape: Oblong, Pyramid, Rectangular, Boxy, Bulbous,
Pointy, Twisted, Fitted
T: Repeat after me.
Shiny /ˈʃaɪ.ni/
Retro /ˈret.rəʊ/
Modern /ˈmɒd. n/ Chic /ʃiːk/
Trendy /ˈtren.di/
Pastel /ˈpæs.t l/
Oblong /ˈɒb.lɒŋ/
Bulbous /ˈbʌl.bəs/
Twisted /ˈtwɪs.tɪd/
Rectangular /rekˈtæŋ.ɡjə.lə /
Ss: Shiny /ˈʃaɪ.ni/, Retro /ˈret.rəʊ/,
Modern /ˈmɒd. n/ , Chic /ʃiːk/ , Trendy /ˈtren.di/ ,
Pastel /ˈpæs.t l/, Oblong /ˈɒb.lɒŋ/,

เรื่อง Creative Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 33
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

491

482
491

หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
r

เรื่อง Creative Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Bulbous /ˈbʌl.bəs/, Twisted /ˈtwɪs.tɪd/,
Rectangular /rekˈtæŋ.ɡjə.lə /
Practice
4. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน ทําใบงานที่ 33.1
เรื่อง Grouping เขียนคําศัพทที่ใหมาลงในหมวดหมูใหถูกตอง
ภายใน เวลา 5 นาที
T: Make a group of 4-5 persons.
นักเรียนแบงเปนกลุมละ 4-5 คน
T: Class, I will let you do a task, ใบงานที่ 33.1,
grouping, write the listed words under the right heading.
Only five minutes.
5. นักเรียนและครูเฉลยคําตอบใบงานที่ 34.1 เรื่อง Grouping โดย
ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาเขียนคําศัพทที่
หนากระดาน
T: Everybody, finished the task? Let’s check the
answers. Group 1 writes the words in heading of scent
and flavor. Group 2 writes the words in heading of
texture, etc.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 33
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

492

483
492

หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง Creative Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
6. ครูแสดงภาพบัตรภาพตัวอยางผลิตภัณฑ OTOP พรอมทั้ง
ใหนักเรียนบรรยาย
T: Look at the picture 1. What is the
of the
this name
product?
product?
Ss: A box. / A round box. / A bamboo box.
T:
about
the shape?
rectangular
shape?
SS:What
A box.
/ A round
box. Is/ Ait bamboo
box.
Ss:
No, it about
isn’t. It’s
T: What
theround
shape?shape.
Is it rectangular shape?
T:
is aitround
jewelry
box. It’s 1,500 baht.
Ss:ItNo,
isn’t. shaped
It’s round
shape.
Is it T:cheap?
The name of this product is a round shaped
Ss: Cheap. / Expensive.
jewelry box. It’s 59 dollars. Is it cheap?
T: A round shaped jewelry box costs 1,500 baht.
Ss:Look
Cheap.
/ Expensive.
T:
at the
picture 2. What is the name of the
T: A round shaped jewelry box costs 59 dollars.
product?
T: Look
at note
the picture
What is/ Athemen’s
namewallet.
of the
Ss:
A bank
bag. / A2.wallet.
T: What about the shape? Is it round?
product?
Ss:
it isn’t.
rectangular
shape.
SS: No,
A bank
noteIt’sbag.
/ A wallet.
/ A men’s wallet.
T:
this shape?
productIsisitaround?
diamond patterned
T: The
Whatname
aboutof the
men’s
Diamond
means ข้าวหลามตั
Ss: wallet.
No, it isn’t.
It’s rectangular
shape.ด. It’s 2,500
T: The name of this product is a diamond patterned
men’s wallet. Diamond means ขาวหลามตัด. It’s 74

แผนการจัดการเรียนรูที่ 33
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

493

484
493

หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Production
7. นักเรียนทําใบงานที่ 33.2 เรื่อง My Product วาดภาพ
ผลิตภัณฑของกลุมตนเองและเขียนรายละเอียดของผลิตภัณฑ
พรอมทั้งกําหนดราคา ภายในเวลา 15 นาที
T: Work in group. Discuss in your group to make
an OTOP product. Then, draw a picture of that product.
Describe your product and set the price for sale.
8. ใหตัวแทนแตละกลุมหนึ่งคนยืนประจํากลุมเพื่อนําเสนอเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ และสมาชิกที่เหลือเดินสํารวจกลุมอื่น ๆ สอบถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ และเปรียบเทียบราคากับผลิตภัณฑของกลุม
ตนเอง

เรื่อง Creative Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
dollars.
it cheap?
baht. Is itIs cheap?
Ss: Cheap. / Expensive.
T: A diamond patterned men’s wallet costs
2,500 bate. Between a round shaped jewelry box
and a round shaped jewelry box, which is cheaper?
Ss: A box is cheaper than a wallet. / A box.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 33
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

494

485
494

495
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
สามารถบรรยายลักษณะของ
สิ่งของไดถูกตอง
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. สามารถสนทนา
แลกเปลี่ยนขอมูลได
2. กระบวนการกลุม

ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ตรวจใบงาน

1. ใบงานที่ 33.1
2. ใบงานที่ 33.2

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. สังเกตการพูด
2. สังเกตการทํางาน
กลุม

1. แบบประเมินการ ผานเกณฑการประเมิน
พูการพู
ด ด
รอยละ 60
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

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

486
495

496
บัตรภาพที่ 33 เรื่อง OTOP Products
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 33 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

1,500 baht

2,500 baht

487
496

497

บัตรคําศัพทที่ 33.1 เรื่อง Adjective Words
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 33 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Shiny
Retro
Modern
Chic
Trendy

488
497

498
บัตรคําศัพทที่ 33.2 เรื่อง Adjective Words
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 33 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Pastel
Oblong
Bulbous
Twisted
Rectangular

489
498

499
ใบงานที่ 33.1 เรื่อง Grouping
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 33 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions:
Directions: Write the listed words under the right heading.

Spiced

Bitter

Crisp

Slippery

Retro

Sweet

Rough

Plus-size

Pastel

Matte

Pointy

Trendy

Oblong

Snug

Old-fashioned

Scent
Floral
…………..
Subtle

Fresh
Musty

Temperature
Lukewarm
Refreshing
Fair

Chilly
Pleasant
toasty

Size/Amount

Full
Fitted
…………
Substantial

Slim
Gargantuan
…………

Flavor
Savory
Sour
Flavorless

Texture
…………
…………

Describing
Things
Dark
…………
Shaded
…………

Color

Pale
Bright
Blended

Leathery
…………
Silky
…………

…………
Sharp
Grainy

Condition/Style
…………
Shiny
Brand-new …………
Modern
Chic
…………
Environmentally-friendly

Shape

…………
Rectangular
Bulbous
Twisted

Pyramid
Boxy
…………
Fitted

490
499

500
เฉลย ใบงานที่ 33.1 เรื่อง Grouping
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 33 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write the listed words under the right heading.
Directions:
Spiced

Bitter

Crisp

Slippery

Retro

Sweet

Rough

Plus-size

Pastel

Matte

Pointy

Trendy

Oblong

Snug

Old-fashioned

Floral
Spiced
Subtle

Scent

Fresh
Musty

Temperature
Lukewarm
Refreshing
Fair

Chilly
Pleasant
toasty

Flavor
Savory
Sour
Flavorless

Describing
Things

Size/Amount
Full
Fitted
Snug
Substantial

Slim
Gargantuan
Plus-size

Sweet
Bitter

Color
Dark
Pastel
Shaded
Matte

Texture

Slippery
Sharp
Grainy

Leathery
Rough
Silky
Crisp

Condition/Style
Old-fashioned Shiny
Brand-new Retro
Modern
Chic
Trendy
Environmentally-friendly

Shape
Pale
Bright
Blended

Oblong
Rectangular
Bulbous
Twisted

Pyramid
Boxy
Pointy
Fitted

491
500

501
ใบงานที่ 33.2 เรื่อง My Product
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 33 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions:
Directions: Draw and colour your product.

492
501

503

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงสรางไวยากรณ

ความคลองแคลว

ความพยายามในการสื่อสาร

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

การออกเสียงและทํานองเสียง

แบบประเมินการพูด

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

493
503

1 คะแนน

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to
communicate)

4. ความคลองแคลว
(Fluency)

มีการออกเสียงที่ผิดอยูมาก

2 คะแนน

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถสนทนาได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้นๆ
มีการหยุดเวนชวงในการ มีการหยุดเวนชวงในการพูด
พูดบอยมาก แมแตใน
บาง แตผูฟงสามารถเขาใจ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
สิ่งที่พูดได
ใชความพยายามในการ
ใชความพยายามในการพูด
สื่อสารนอย และไมสนใจ บาง แตไมพยายามมากนัก
วาผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่ตน ในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ
พูดหรือไม

1. การออกเสียงและทํานอง ออกเสียงได แตก็ยากแก
เสียง (Pronunciation and การทําความเขาใจ
intonation)
2. คําศัพท (Vocabulary) มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
3. โครงสรางไวยากรณ
มีขอผิดพลาดในการใช
(Grammatical structure) ไวยากรณอยูมาก แมแต
ในประโยคสนทนางาย ๆ

สิ่งที่ตองการวัด

สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด
เสริมเติมประโยคบาง และใช
ภาษาทาทางเขาชวยบางใน
การทําความเขาใจ

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได

พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอ
เขาใจ
มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับพอใช

3 คะแนน

4 คะแนน

มีความพยายามอยางจริงจัง
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใช
ความพยายามอยางมากที่จะ
พูดเสริมเพิ่มเติมเพื่อความ
เขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมี
การใชภาษาทาทาง
ประกอบการพูด

มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดไดคลองแคลว
แตยังไมเปนธรรมชาติ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

สามารถออกเสียงใหผูฟง
เขาใจไดอยางชัดเจน

เกณฑการใหคะแนนทักษะการพูด

ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
สูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด กิริยา
ทาทางเพื่อชวยใหผูฟงเขาใจใน
สิ่งที่ตนพูดโดยเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียด

สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ

สามารถออกเสียงถูกตอง
ชัดเจน ใกลเคียงหรือคลายคลึง
กับเจาของภาษา
มีความสามารถในการใชคําศัพท
ในการสนทนาไดอยางเหมาะสม
อีกทั้งรูจักใชสํานวนในการ
สนทนาดวย
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยคได
ชัดเจน

5 คะแนน

504

494
504

505
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 33 เรื่อง Creative Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

495
505

506
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง
ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
ทํางานไมเสร็จ
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 33เรื่อง Creative Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผสู อนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียน
ผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตอ งการบันทึกพฤติกรรมทีส่ ังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชอง
หมายเหตุ
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่นใน
การทํางาน

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

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ผาน (1)

ตั้งใจและรับผิดชอบใน

ไมตั้งใจทํางานที่ ตั้งใจและ

งานที่มอบหมาย

มอบหมาย

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการ

ในการทํางานที่

ในการทํางานที่ไดรับ

ทํางานดวยความเพียร

ทํางานไดรับ

ไดรับมอบหมายให

มอบหมายใหสําเร็จ

พยายาม และอดทน

มอบหมายให

สําเร็จ มีการ

มีการปรับปรุงและ

เพื่อใหงานสําเร็จตาม

สําเร็จ

ปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางานให

เปาหมาย

พัฒนาการทํางานให ดีขึ้นภายในเวลาที่
ดีขึ้น

กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะการเขียนสโลแกนโดยเลือกใชภาษาที่
เหมาะสมได
2. กระบวนการกลุม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. จับคูสโลแกนและผลิตภัณฑได
2. เขียนสโลแกนของผลิตภัณฑสินคาได

ขอบเขตเนื้อหา
เขียนสโลแกนผลิตภัณฑในทองถิ่นของนักเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Pre - writing
3. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ 34.1 เรื่อง Writing a Slogan
4. นักเรียนแบงกลุม 4-5 คน (กลุมเดิมจากชั่วโมงที่แลว) ทําใบงานที่
35.1 เรื่อง Good Slogan เติมคําในชองวางแผนผังความคิด

เรื่อง Slogans
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่แตละกลุมได
ออกแบบในชั่วโมงทีแ่ ลว
T: Last period, you drew and created an OTOP
product in each group. Group No.1. Where are you? Raise
your hands. (นักเรียนยกมือ) What’s your product?
Ss: A wooden basket.
2. แจงจุดประสงคการเรียนรู
T: One thing that help the consumers to buy the
product is a slogan of product. It helps people to
remember the product or brand. Today, we will learn
about writing a slogan for our product.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 34

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- สโลแกนของผลิตภัณฑ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรูที่ 34.1 เรื่อง Writing a
Slogan
2. ใบงานที่ 34.1 เรื่อง Good Slogan
3. ใบงานที่ 34.2 เรื่อง What’s the
Product
4. ใบงานที่ 34.3 เรื่อง A Slogan of
Product

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While - writing
6. นักเรียนทําใบงานที่ 34.2 เรื่อง What’s the Product จับคู
ผลิตภัณฑและสโลแกนของผลิตภัณฑ ภายในเวลา 5 นาที นักเรียน
สามารถใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนได
34.2,
What’s
What’s
T: Class, I will let you do a task, worksheet
ใบงานที่ 34.2,
the Product, matching the products and slogans. You can
use internet to find the answer.

เรื่อง Slogans
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการเขียนสโลแกนภายในเวลา 3 นาที
T: Class, sit in your own group. The same group as the
last period. Each group brain storming to do the task.
Only 3 minutes.
5. นักเรียนและครูเฉลยคําตอบใบงานที่ 34.1 เรื่อง Good Slogan
รวมกัน โดยการใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาเขียนหนา
กระดาน
T: Everybody, finished the task? Let’s check the
answers. Each group send a representative to complete
the Mind map on the board.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 34
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - writing
8. นักเรียนทําใบงานที่ 34.3 เรื่อง A Slogan of Product นักเรียน
เขียนสโลแกนของผลิตภัณฑ OTOP ของกลุมตนเอง (จากใบงานที่
34.2 เรื่อง My Product)
T: Work in group. Brain storming in your group to write
a slogan of OTOP product. We have learned about the
steps of slogan writing. If you finish, send a representative
to write/ stick your slogan on the board.
9. แตละกลุมสงตัวแทนออกมาเขียนสโลแกนของผลิตภัณฑหรือติด
ใบงานที่ 34.3 เรื่อง A Slogan of Product บนกระดาน และ
เปรียบเทียบสโลแกนของผลิตภัณฑกลุมตนเองกับกลุมอื่น

เรื่อง Slogans
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
7. นักเรียนและครูเฉลยคําตอบใบงานที่ 34.2 เรื่อง What’s the
Product โดยใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาเขียนคําศัพทที่
หนากระดาน
T: Everybody, finished the task? Let’s check the
answers.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 34
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. คําศัพทเขียนสโลแกนของ
ผลิตภัณฑสินคา
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการเขียนสโลแกน
โดยเลือกใชภาษาที่เหมาะสม
ได
2. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

1. ตรวจใบงาน

1. ใบงานที่ 34.1
2. ใบงานที่ 34.2
3. ใบงานที่ 34.3

1. แบบประเมินการ
การเขี
ยนสโลแกน
เขียนสโลแกน
2. สังเกตการทํางาน
กลุม

1. แบบประเมินการ ผานเกณฑการประเมิน
การเขี
ยนสโลแกน รอยละ 60
เขี
ยนสโลแกน
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
การปฏิ
ัติงานกลุ
ปฏิ
บัติงบานกลุ
ม ่ม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ............................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.....................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.....................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรูที่ 34 เรื่อง Writing a slogan
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 34 เรื่อง Slogans
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Writing a Slogan
1. Describe the brand in one
sentence.
•

Narrowing down your value
proposition: describe it in a
quick, clear fashion.

•

Describe your brand with as
few words as possible. Think
about: relevant, important,
necessary.

3. Keep your slogan pithy.
• Think about who the

2. Find the story.
You should know the history of the

•

brand, be able to present its value

consumers are, and get
inside their heads.

•

Motivate people.

proposition in a quick and engaging way.
Finding the story that help people

•

remember your brand.

5. Keep it short.
•

Think about email
subject lines: around
50 characters or that
are six to nine words
have a higher open

•

rate.
Keeping your slogans
short can also create a
bit of mystery that

4. Make it memorable.
• Rhyme, rhythm, and brevity are your

friend when writing slogans.
• When a slogan has a rhythm or a ring
to it, it’s much easier to remember.

6. Make your slogan honest.
• Ask yourself if this is an honest and

accurate representation of the brand.

•

Avoid hyperbole like “No. 1” or “The best”.
These phrases are probably not true, and
this kind of language is also not creative.
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ใบงานที่ 34 เรื่อง Good slogan
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 34 เรื่อง Slogans
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Work in group. Write a concept of mind mapping about the passage “Writing a
Directions:
Slogan”.

Write a Slogan
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เฉลย ใบงานที่ 34 เรื่อง Good slogan
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 34 เรื่อง Slogans
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions:
Directions: Work in group. Write a concept of mind mapping about the passage “Writing a
Slogan”.

Write a Slogan

quick, clear
fashion

know the history
of the brand

few words

help people
remember
b
d

2. Find the story

1. Describe the
brand in one
sentence.

Who the
consumers?

Motivate
people.

3. Keep your
slogan pithy.

A Slogan
6. Make your
slogan honest.

ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจครูผ้ ูสอน
5. Keep it short.

honest
and
accurate
Avoid
hyperbole

4. Make it
memorable.

create a bit
of mystery

six to nine
words

easier to
remember

Rhyme,
rhythm,
and
brevity
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ใบงานที่ 34.2 เรื่อง What’s the Product
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 34 เรื่อง Slogans
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write the listed products with the slogans.
Directions:

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

”Just Do It”
”Have a break, have a ………!”
“Let your fingers do the walking”
”Connecting People”
”The best a man can get”
“Same time tomorrow?”
“It’s everywhere you want to be”
“Don’t dream it. Drive it!!
”Have it your way!”
”Because I’m worth it!”
”Betcha can’t just eat one”
”They’re grrreat!”
The happiest place on earth
”Express Yourself Everyday”
”Two for me and none for you”

PRODUCT
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เฉลย ใบงานที่ 34.2 เรื่อง What’s the Product
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 34 เรื่อง Slogans
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write the listed products with the slogans.

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

”Just Do It”
”Have a break, have a ………!”
“Let your fingers do the walking”
”Connecting People”
”The best a man can get”
“Same time tomorrow?”
“It’s everywhere you want to be”
“Don’t dream it. Drive it!!
”Have it your way!”
”Because I’m worth it!”
”Betcha can’t just eat one”
”They’re grrreat!”
The happiest place on earth
”Express Yourself Everyday”
”Two for me and none for you”

PRODUCT
Nike
KitKat
Yellow Pages
Nokia
Gillette
Diet Pepsi
Visa
Jaguar
Burger King
L’Oreal
Lay’s potato chips
Kellogg's Frosted Flakes
Disneyland
Philips
Twix
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ใบงานที่ 34.3 เรื่อง A Slogan of Product
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 34 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write the slogan of your OTOP product.
Directions:
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เฉลย ใบงานที่ 34.3 เรื่อง A Slogan of Product
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 34 เรื่อง Local Products (OTOP) 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write the slogan of your OTOP product.

509
519

520

1.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

โครงสรางไวยากรณ

ความตอเนื่องในการใชภาษาเรียบเรียง

ความพยายามในการเขียน

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

ความสามารถในการเขียน

แบบประเมินการเขียนสโลแกน

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

510
520

เขียนเปนคําๆ ไมเปน
ประโยคหรือขอความ

1 คะแนน

4. ความตอเนื่องในการใช
ภาษาเรียบเรียง
(Continuity)

เนื้อความที่เขียนไมคอย
ตอเนื่องกัน

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัดมาก
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ คํา 100
3. โครงสรางไวยากรณ
มีขอผิดพลาดในการใช
(Grammatical structure) ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคพื้นฐานงาย ๆ

2. คําศัพท (Vocabulary)

1. ความสามารถในการ
เขียน (Writing Ability)

สิ่งที่ตองการวัด

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ คํา 200
สามารถใชไวยากรณใน
วงที่จํากัด สามารถเขียนได
โดยการใชประโยคงายๆ
สั้นๆ
สามารถเขียนเนื้อความ
ตอเนื่องไดพอใช แตยังมี
ความบางตอนกระโดดบาง

เขียนได แตก็ยากแกการ
ทําความเขาใจ

2 คะแนน

มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

เขียนโดยมีสํานวนภาษาแม
ปะปนอยู แตก็ยังพอเขาใจ

4 คะแนน

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช
แตผูอานก็สามารถอานเขาใจ ไวยากรณเพียงเล็กนอย
ได
แตมิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
มีการเขียนทีไ่ มตอเนื่องใน
สามารถเขียนเรื่องราวได
บางชวง แตผูอานก็สามารถ อยางตอเนื่อง แตยังมีบาง
เขาใจสิ่งที่เขียนได
ชวงบางตอนที่ขาดความ
สละสลวยของภาษา

มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับพอใช

เขียนเนื้อหาได แตมีการ
สะกดคําผิดอยูมาก

3 คะแนน

เกณฑการใหคะแนนทักษะการเขียน

สามารถเขียนเรื่องราวได
อยางตอเนื่อง เรียบเรียง
ภาษาไดสละสลวย

มีความสามารถในการใช
คําศัพทในการเขียนเรื่องราว
ไดอยางเหมาะสม อีกทั้งรูจัก
ใชสํานวนในการเขียนดวย
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยคได
ชัดเจน

สามารถเขียนไดอยางถูกตอง
ใหผูอานเขาใจไดอยางชัดเจน

5 คะแนน

521

511
521

2 คะแนน

ใชความพยายามในการเขียน ใชความพยายามในการเขียน
นอย และไมสนใจวาผูอานจะ บาง แตก็ไมพยายามมากนัก
เขาใจในสิ่งที่ตนเขียนหรือไม ในการที่จะเขียนใหผูอาน
เขาใจ

1 คะแนน

หมายเหตุ : พัฒนาจาก Bartz, Walter H. (1979) และ Finocchiaro, M. และSako, S. (1983)

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to
communicate)

สิ่งที่ตองการวัด
ใชความพยายามที่จะเขียนให
ผูอานเขาใจ โดยพยายาม
เขียนเสริมเติมประโยคบาง
โดยอาจจะใชภาษาแมเขา
ชวยบางในการทําความ
เขาใจ

3 คะแนน

มีความพยายามอยางเต็มที่
ในการที่จะเขียนใหผูอาน
เขาใจ ดวยการเขียนเสริม
หรืออธิบายเพิ่มเติมเพื่อสราง
ความเขาใจที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น

4 คะแนน

ใชความพยายามมากเปน
พิเศษที่จะเขียนใหผูอาน
เขาใจ สามารถแสดงออกถึง
ความพยายามอยางสูง ทั้ง
การใชศัพท สํานวน
ประโยค เพื่อชวยใหผูอาน
เขาใจในสิ่งที่ตนเขียน โดย
การเสริมเพิม่ เติมรายละเอียด
ในเนื้อหา

5 คะแนน

522

512
522

523

แบบประเมิ
พฤติกกรรมการปฏิ
รรมการปฏิบบัตัตงานกลุ
แบบประเมินนพฤติ
ิงานกลุม่ม
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 34 เรื่อง Slogans
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

513
523

524
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง

514
524

525
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 34 เรื่อง Slogans
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรม
ที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่นใน
การทํางาน

หมายเหตุ

515
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526
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและรับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางานที่

ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในงานที่มอบหมาย มอบหมาย

ในการทํางานไดรับ ในการทํางานที่

ในการทํางานที่

ทํางานดวยความ

มอบหมายใหสําเร็จ ไดรับมอบหมายให

ไดรับมอบหมายให

เพียรพยายาม และ

สําเร็จ มีการ

สําเร็จ มีการ

อดทนเพื่อใหงาน

ปรับปรุงและ

ปรับปรุงและ

สําเร็จตาม

พัฒนาการทํางาน

พัฒนาการทํางาน

เปาหมาย

ใหดีขึ้น

ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

516
526

เรื่อง OTOP Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. นักเรียนเลนเกม 6x6
2. สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสโลแกนผลิตภัณฑที่แตละกลุม
ไดออกแบบในชวั โมงที่แลว สุมถามนักเรียน 2-3 คน
T: Last period, you wrote a slogan of your product.
Tell me your slogan, please. I need volunteers.
Ss: Teacher. …(นักเรียนบอกสโลแกนที่กลุมตนเองเขียน)
3. แจงจุดประสงคการเรียนรู
T: Everyone did a good job. Today, we will learn
about writing a description or steps of using your
product.

ดานทักษะและกระบวนการ
ทักษะการอานและเขียนบรรยายโดยเลือกใชภาษา
Pre - reading
ที่เหมาะสมได
4. นักเรียนดูภาพที่ครูแสดงบนจอ
T: Tell me what picture is.
ดานคุณลักษณะ
SS: Leaves. / Basil Leaves / Tea. , etc.
1. ใฝเรียนรู
T: This are leaves of stevia plant. They are used to
2. มุงมั่นในการทํางาน

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. เขียนบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑที่กําหนดใหได
2. อานขั้นตอนการใชผลิตภัณฑ Leaves of
Stevia แลววาดภาพขั้นตอนการใชผลิตภัณฑได

หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเน้อื หา
อานขั้นตอนการใชผลิตภัณฑแลวเขียนบรรยาย
สรรพคุณและวาดภาพขั้นตอนการใชผลิตภัณฑ
ที่กําหนดใหได

แผนการจัดการเรียนรูที่ 35

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. กระดานไวทบอรดตารางขนาด 6 x 6 ชอง
(ขนาดใหญ) หรือ PowerPoint
2. บัตรภาพที่ 35
3. ใบงานที่ 35.1 เรื่อง Description of
Product
4. ใบงานที่ 35.2 เรื่อง Hot Chocolate
5. ใบงานที่ 35.3 เรื่อง Herbal tea recipes
with stevia

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

527
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While - reading
5. นักเรียนแบงกลุม 4-5 คน (กลุมเดิมจากชั่วโมงที่แลว) ทําใบงานท่ี
35.1 เรื่อง Description of Product อานขอมูลแลวตอบคําถาม
“True” or “False” ภายในเวลา 5 นาที
T: Class, sit in your own group. The same group as
the last period. Each group brain storming to do the task.
Only 5 minutes.
6. นักเรียนและครูเฉลยคําตอบใบงานที่ 35.1 เรื่อง Description of
Product รวมกัน โดยการใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมา
เขียนหนากระดาน
T: Everybody, finished the task? Let’s check the
answers.
7. นักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 35.2 เรื่อง Hot Chocolate อาน
ขั้นตอนการชงช็อกโกแลตรอนแลวเขียนหมายเลขหนาภาพที่แสดง

เรื่อง OTOP Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
make a sugar substitute. It doesn’t add calories unlike
other sugar substitutes. This is poplar for persons who
want to lose weight.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 35
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

528
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post – reading
8. นักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 35.3 เรื่อง Herbal tea recipes
with stevia นักเรียนอานขั้นตอนการชงชาแลววาดภาพพรอม
เขียนคําบรรยายขั้นตอนการชงชา ภายในเวลา 10 นาที นักเรียน
สามารถใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนได
T: Work in group. Read the given instructions of
making tea. Draw picture and write the instruction. Make
it beautiful and you think that easy to follow the steps.
9. แตละกลุมติดผลงานที่ปายนิเทศ

เรื่อง OTOP Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนการชงช็อกโกแลตรอนใหถูกตอง
T: Class, I will let you do a task, ใบงานที่ 35.2, Hot
Chocolate, read the instructions and write the number of
instructions in front of the picture.
8. นักเรียนและครูเฉลยคําตอบใบงานที่ 35.2 เรื่อง Hot
Chocolate
T: Everybody, finished the task? Let’s check the
answers.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 35
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. เขียนบรรยายสรรพคุณ
ผลิตภัณฑที่กําหนดใหได
2. อานขั้นตอนการใช
ผลิตภัณฑ Leaves of
Stevia แลววาดภาพขั้นตอน
การใชผลิตภัณฑได
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. กระบวนการกลุม

ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

1. ตรวจใบงาน

1. ใบงานที่ 35.1
2. ใบงานที่ 35.2
3. ใบงานที่ 35.3

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. สังเกตการทํางาน
กลุม

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
การปฏิ
ัติงานกลุ
ปฏิ
บัติงบานกลุ
ม ่ม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
พฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ..........................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข...............................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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531
ใบกิจกรรมที่ 35 เรื่อง เกม 6x6
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 35 เรื่อง Local Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Target คําศัพทตาง ๆ
Materials กระดานไวทบอรดตารางขนาด 6 x 6 ชอง (ขนาดใหญ) / กระดาษชารท / PowerPoint
Procedure:
1. ครูเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษลงบนกระดานไวทบอรดที่เตรียมไว หรือวาดตารางลงบน
กระดานก็ไดอาจจะไดตารางที่มีลักษณะดังนี้

A
A
M
N
C
T

E
M
P
E
V
D

I
L
I
D
Y
F

W
O
S
O
T
R

U
H
F
U
R
J

C
B
K
G
S
W

2. แบงฝายชาย-หญิง กติกามีอยูวาใหนําตัวอักษรในตารางมาประสมกันใหเปนคําศัพทที่มี
ความหมาย โดยใชครั้งละกี่ตัวก็ได ผลัดกันเลนฝายละ 1 คํา เชน ฝายชาย ไดคําวา BUG
แปลวา แมลงปกแข็ง ก็ใหลบตัวอักษร B , U , G ออกจากตารางแลวแทนดวยเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณของฝายชาย(อาจใชเครื่องหมาย O)
3. ฝายหญิงไดคําวา MANGO แปลวา มะมวง ก็ใหลบตัวอักษร M, A, N, G, O ออกจากตาราง
แลวแทนดวยเครื่องหมายหรือสัญลักษณของฝายหญิง (อาจใชเครื่องหมาย X)
4. ผลัดกันเลนแบบนี้ตอไปเรื่อย ๆ จนไมสามารถที่จะนําตัวอักษรที่เหลือมาประสมเปนคําไดอีก
ถือเปนอันจบเกม จากนั้นลองนับดูวาเครื่องหมายของฝายใดมีมากกวากัน ระหวาง X กับ O
ฝายนั้นก็จะเปนฝายชนะ
หมายเหตุ : ใชการตีเสนตารางบนกระดานแทนก็ได
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บัตรภาพที่ 35 เรื่อง OTOP Product
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 35 เรื่อง Local Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Leaves of Stevia plant
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ใบงานที่ 35.1 เรื่อง Description of Product
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 35 เรื่อง OTOP Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the information and answer the following questions “True” or “False”.

ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/327425835395591198/

______ 1. If you want to gain weight, you should use this product.
______ 2. You can use this product in baking.
______ 3. This product is no impact on tooth decay.
______ 4. It is possible health benefits for sufferers of hypertension and diabetes.
______ 5. Stevia has zero calories, zero carbohydrate and no vitamins.
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เฉลย ใบงานที่ 35.1 เรื่อง Description of Product
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 35 เรื่อง OTOP Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the information and answer the following questions “True” or “False”.
Directions:

ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/327425835395591198/
:

__F___ 1. If you want to gain weight, you should use this product.
__T___ 2. You can use this product in baking.
__T___ 3. This product is no impact on tooth decay.
__T___ 4. It is possible health benefits for sufferers of hypertension and diabetes.
__F___ 5. Stevia has zero calories, zero carbohydrate and no vitamins.
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ใบงานที่ 35.2 เรื่อง Making Hot Drink
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 35 เรื่อง OTOP Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the instructions and write a number of instructions in front of the picture.
How to Make Hot Drink
1.
2.
3.
4.

First, gather all the ingredients need.
Next, pour milk into a cup heat it if you like.
Then, melt the chocolate.
Finally, pour the chocolate into a cup and stir. Add whipped cream if you want.

A.

B.

C.

D.
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เฉลย ใบงานที่ 35.2 เรื่อง Hot Chocolate
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 35 เรื่อง OTOP Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the instructions and write a number of instructions in front of the picture.
Directions:

How to Make Hot Chocolate
1.
2.
3.
4.

First, gather all the ingredients need.
Next, pour milk into a cup heat it if you like.
Then, melt the chocolate.
Finally, pour the chocolate into a cup and stir. Add whipped cream if you want.

1

A.

4

C.

2

B.

3

D.
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ใบงานที่ 35.3 เรื่อง Herbal Tea Recipes with Stevia
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 35 เรื่อง OTOP Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: There are 2 recipes. Choose one and draw pictures following the instructions.
Directions:

Ingredients:

Herbal tea recipes with stevia

•

1 teaspoon thyme leaves, torn

•

1 teaspoon fresh stevia leaves, torn

•

1 cup bottled water

Heat water in saucepan on highest setting until you reach the boiling
point and it starts to boil gently. Turn down to a simmer and add thyme
and stevia. Cover pan and let steep for about 10 minutes. Strain tea and
serve.

Herbal lemon ice tea with stevia
Ingredients:
•

rind from 1 lemon

•

2 cups bottled water

•

3 teaspoons mint leaves, torn

•

1 teaspoon fresh stevia leaves, torn

Heat water in saucepan on highest setting until you reach the boiling
point and it starts to boil gently. Turn down to a simmer and add lemon
rind, mint leaves and stevia. Cover pan and let steep for about 10
minutes. Strain tea and let cool completely. Add ice cubes and serve.
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เฉลย ใบงานที่ 35.2 เรื่อง Herbal Tea Recipes with Stevia
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 35 เรื่อง OTOP Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions:
Directions: There are 2 recipes. Choose one and draw pictures following the instructions.

Ingredients:

Herbal tea recipes with stevia

•

1 teaspoon thyme leaves, torn

•

1 teaspoon fresh stevia leaves, torn

•

1 cup bottled water

Heat water in saucepan on highest setting until you reach the boiling
point and it starts to boil gently. Turn down to a simmer and add thyme
and stevia. Cover pan and let steep for about 10 minutes. Strain tea and
serve.

Herbal lemon ice tea with stevia
Ingredients:
•

rind from 1 lemon

•

2 cups bottled water

•

3 teaspoons mint leaves, torn

•

1 teaspoon fresh stevia leaves, torn

Heat water in saucepan on highest setting until you reach the boiling
point and it starts to boil gently. Turn down to a simmer and add lemon
rind, mint leaves and stevia. Cover pan and let steep for about 10
minutes. Strain tea and let cool completely. Add ice cubes and serve.
ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจครูผ้ สู อน
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 35 เรื่อง OTOP Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 35 เรื่อง OTOP Products
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรม
ที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

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

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและรับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางานที่

ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในงานที่มอบหมาย มอบหมาย

ในการทํางานไดรับ ในการทํางานที่

ในการทํางานที่

ทํางานดวยความ

มอบหมายใหสําเร็จ ไดรับมอบหมายให

ไดรับมอบหมายให

เพียรพยายาม และ

สําเร็จ มีการ

สําเร็จ มีการ

อดทนเพื่อใหงาน

ปรับปรุงและ

ปรับปรุงและ

สําเร็จตาม

พัฒนาการทํางาน

พัฒนาการทํางาน

เปาหมาย

ใหดีขึ้น

ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
เรื่อง OTOP Label
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ราย วิชาภาษาอังกฤษ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
เขียนบรรยายสรรพคุณและวาดภาพขั้นตอนการใช Warm up
1. สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการชงชาจากหญา
ผลิตภัณฑที่กําหนดใหได
หวาน โดยขออาสาสมัครหนึ่งกลุม นําเสนอหนาชั้น
T: Last period, you drew pictures and instructions
จุดประสงคการเรียนรู
about making herbal tea recipes with stevia. I need a
ดานความรู
volunteer to present about your recipe.
1. ออกแบบปายฉลากเครื่องดื่มสมุนไพรที่
Ss: Teacher. … (นักเรียนนําเสนอ recipe ที่กลุมตนเอง
กําหนดใหได
เขียน)
2. อานขั้นตอนการใชผลิตภัณฑ Leaves of
2. แจงจุดประสงคการเรียนรู
Stevia แลววาดภาพขั้นตอนการใชผลิตภัณฑได
T: Everyone did a good job. Today, we will learn
about writing a label of your herbal tea with stevia.
ดานทักษะและกระบวนการ
Pre - reading
ทักษะการเขียนบรรยายโดยเลือกใชภาษาที่
3. นักเรียนศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหญาหวาน (Stevia leaves) ที่ครู
เหมาะสมได
แจกให(ใบความรูหรือใช PowerPoint) ถามีคําศัพทที่นักเรียนไม
ดานคุณลักษณะ
เขาใจสามารถสอบถามครูหรือคนหาความหมายโดยใช
1. ใฝเรียนรู
พจนานุกรมได
2. มุงมั่นในการทํางาน
T: These are descriptions about stevia leaves. If

แผนการจัดการเรียนรูที่ 36

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรูท ี่ 36
2. ใบงานที่ 36.1 เรื่อง A Label of Stevia
3. สีไม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While - reading
4. นักเรียนแบงกลุม 4-5 คน (กลุมเดิมจากชั่วโมงที่แลว) ทําใบ
งานที่ 36.1 เรื่อง A Label of Stevia นักเรียนแตละกลุม
ออกแบบฉลากชาหญาหวานที่บนฉลากประกอบดวยสโลแกน
สรรพคุณและวิธีการชงชา ภายในเวลา 25 นาที
T: Class, sit in your own group. The same group as
the last period. Each group brain storming to do the
task. Only 25 minutes.
5. นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมตามใบงานและครูคอยชวยเหลือ

เรื่อง OTOP Label
ราย วิชาภาษาอังกฤษ
there are some words which you don’t understand,
you can ask me or check from a dictionary.
SS: Solvent means? / Glycemic?
T: Solvent means a liquid in which solids will
dissolve.
Glycemic index means a system for listing foods
according to how quickly they increase the level of
sugar in your blood.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 36
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - reading
6. แตละกลุมติดผลงาน ใบงานที่ 36.1 เรื่อง A Label of Stevia
บนปายนิเทศหรือบนโตะนักเรียน
7. นักเรียนแตละกลุมอานฉลากหญาหวานของกลุมอื่น ถามี
คําศัพทที่ไมถูกตองใหนักเรียนใชดินสอวงกลมในผลงานเพื่อน เพื่อ
เปนการตรวจสอบคําศัพท
8. แตละกลุมติดผลงานที่แกไขตามคําแนะนําของเพื่อนติดปาย
นิเทศ

เรื่อง OTOP Label
ราย วิชาภาษาอังกฤษ
แตละกลุมทํากิจกรรมใหเสร็จเรียบรอยภายในเวลาที่กําหนด

แผนการจัดการเรียนรูที่ 36
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. คําศัพทบรรยายสรรพคุณ
ผลิตภัณฑหญาหวาน
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. กระบวนการกลุม

ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

1. ตรวจใบงาน

1. ใบงานที่ 36.1
เรื่อง A Label of
Stevia

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

สังเกตการทํางานกลุม

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
พฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรูที่ 36 เรื่อง Benefits of Stevia
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง OTOP Label
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Health Benefits of Stevia:
• Stevia is an herb that happens to be sweet.
• Stevia has zero calories, zero carbohydrates and zero glycemic index.
• No chemicals, solvents, alcohols or additional processes are used at
any stage of production with sweet leaf stevia.
• Stevia doesn’t affect blood sugar levels and can be used to manage
Diabetes.
• Stevia can be used for cooking and baking.
• Stevia can help you manage your weight by sweetening food and
beverages naturally, without adding unwanted calories, carbohydrates
and chemicals.
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ใบงานที่ 36.1 เรื่อง A Label of Stevia
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง OTOP Label
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the information of stevia leaves and create a label of stevia.
A label consists of a slogan, benefits and how to make tea with stevia.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

การนําเสนอผลงานและการออกแบบ

คะแนนรวม

ที่

เนื้อหา

แบบประเมินการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ

5

5

10

ชื่อ - นามสกุล

หมายเหตุ

การ
นําเสนอ
ผลงาน
และการ
ออกแบบ

เนื้อหา

รายการ
ประเมิน

จัดทําแผนภาพนําเสนอ
ดวยขอมูลที่ถูกตอง
บางสวนขาดบางประเด็น
สําคัญและขาด
รายละเอียดและขาดการ
ใชตัวอักษรและสีสัน
มาตราสวนและสมดุลของ
ภาพไมไดสัดสวน

จัดทําแผนภาพนําเสนอ
ดวยขอมูลที่ถูกตองแตไม
ครอบคลุมหัวขอที่สําคัญ
บางประเด็นและขาด
รายละเอียดและมีการใช
ตัวอักษรและสีสัน
นาสนใจขาดมาตราสวน
และสมดุลของภาพ

จัดทําแผนภาพอยางเปน
ระบบและนําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตองครอบคลุม
หัวขอและรายละเอียดที่
สําคัญและมีการใช
รูปภาพตัวอักษรและสีสัน
เราความสนใจมีมาตรา
สวนและสมดุลของภาพ

จัดทําแผนภาพอยางเปน
ระบบและนําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตองครอบคลุม
หัวขอและรายละเอียดที่
สําคัญ ขาดรายละเอียดใน
บางหัวขอ และมีการใช
รูปภาพตัวอักษรและสีสัน
เราความสนใจมีมาตรา
สวนและสมดุลของภาพ

2
แสดงความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาที่คนความา
ปานกลาง ขาดขั้นตอน
และรายละเอียด ไมมีการ
สรุปความคิดเห็น

ระดับคะแนน
5
4
3
แสดงความรูความเขาใจ แสดงความรูความเขาใจ แสดงความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาที่คนความา
ในเนื้อหาที่คนความา
ในเนื้อหาที่คนความา
อยางดีมาก มีขั้นตอน
อยางดี มีขั้นตอนครบถวน ปานกลาง ขาดขั้นตอน
ครบถวน มีการสรุปความ มีการสรุปความคิดเห็น
และรายละเอียด มีการ
คิดเห็นโดยใชเหตุผลได โดยใชเหตุผลไดอยาง
สรุปความคิดเห็น
อยางสมเหตุ สมผล
สมเหตุสมผล

เกณฑการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ

จัดทําแผนภาพนําเสนอ
ดวยขอมูลที่ถูกตอง
บางสวนขาดบางประเด็น
สําคัญและสมดุลของภาพ
ไมไดสัดสวน

1
แสดงความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาที่คนความา
ไดนอย ขาดขั้นตอนและ
รายละเอียด
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 เรื่อง Before Sale
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
วยการเรี
ยนรู
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
OTOPProducts
Label
หนหน
วยการเรี
ยนรู
ที่ ท5ี่ 5แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
ที่ ท35ี่ 36เรืเรื
่อง่องOTOP
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่กําหนด
แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบ
เพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่นใน
การทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ตั้งใจเรียน เอาใจใสและ ไมตั้งใจเรียน
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ตั้งใจและรับผิดชอบใน

ไมตั้งใจทํางานที่

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและ

ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ

งานที่มอบหมาย ทํางาน มอบหมาย

รับผิดชอบในการ

ในการทํางานที่ไดรับ ในการทํางานที่ไดรับ

ดวยความเพียรพยายาม

ทํางานไดรับ

มอบหมายใหสําเร็จ

มอบหมายใหสําเร็จ

และอดทนเพื่อใหงาน

มอบหมายให

มีการปรับปรุงและ

มีการปรับปรุงและ

สําเร็จตามเปาหมาย

สําเร็จ

พัฒนาการทํางานให พัฒนาการทํางานให
ดีขึ้น

ดีขึ้นภายในเวลาที่
กําหนด

หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
เรื่อง A Brochure of OTOP Product
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
ออกแบบแผนพับเพื่อใชโฆษณาใชผลิตภัณฑได
Warm up
1. นักเรียนเรียงลําดับตัวอักษรตอไปนี้ใหเปนคําศัพทที่ถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
Brochure: r – c – b - u – o – r – h - e
ดานความรู
T: Class, rearrange these alphabets to be a word
1. ออกแบบแผนพับเพื่อใชโฆษณาใชผลิตภัณฑได correctly.
2. แผนผังความคิดการผลิตสินคา OTOP ในชุมชน 2. แจงจุดประสงคการเรียนรู
ได
T: Everyone did a good job. Today, we will learn about
writing a brochure of your OTOP product.
ดานทักษะและกระบวนการ
Pre - writing
ทักษะการเขียนบรรยายโดยเลือกใชภาษาที่
3. นักเรียนบอกสวนประกอบของแผนพับเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ
เหมาะสมได
T: When you want to buy something, which does
give you an information?
ดานคุณลักษณะ
SS: TV / Magazine / Advertisement
1. ใฝเรียนรู
T: If we want to sell out product, we must give a
2. มุงมั่นในการทํางาน
customer information by advertising. Each group has
your description of product and a slogan of product

แผนการจัดการเรียนรูที่ 37

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- แผนพับเพื่อโฆษณาสินคา OTOP
- แผนผังความคิดการผลิตสินคา OTOP ใน
ชุมชน

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรภาพที่ 37
2. ใบงานที่ 37.1 เรื่อง Advertise OTOP
Product
3. ใบงานที่ 37.2 เรื่อง Concept of OTOP
Product
4. สีไม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - writing
6. แตละกลุมติดผลงาน ใบงานที่ 37.1 เรื่อง Advertise OTOP
Product บนปายนิเทศหรือบนโตะนักเรียน
7. นักเรียนแตกลุมอานแผนพับเพื่อโฆษณาสินคา OTOP ของกลุม
อื่น ถามีคําศัพทที่ไมถูกตองใหนักเรียนใชดินสอวงกลมในผลงาน

While - writing
4. นักเรียนแบงกลุม 4-5 คน (กลุมเดิมจากชั่วโมงที่แลว) ทําใบ
งานที่ 37.1 เรื่อง Advertise OTOP Product นักเรียนแตละกลุม
ออกแบบแผนพับเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑของตนเอง ซึ่งบนแผนพับ
ตองมีขอมูลสรรพคุณหรือรายละเอียดสินคา วิธีการใชสินคา/การ
เก็บหรือการดูแลรักษาสินคา และสโลแกน ภายในเวลา 25 นาที
T: Class, sit in your own group. The same group as
the last period. Each group brain storming to do the
task. Only 25 minutes.
5. นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมตามใบงานและครูคอยชวยเหลือ
แตละกลุมทํากิจกรรมใหเสร็จเรียบรอยภายในเวลาที่กําหนด

เรื่อง A Brochure of OTOP Product
รายวิชาภาษาอังกฤษ
already. Bring back your information.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 37
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 5 Local Product (OTOP)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง A Brochure of OTOP Product
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อน เพื่อเปนการตรวจสอบคําศัพท
8. แตละกลุมติดผลงานที่แกไขตามคําแนะนําของเพื่อนติดปาย
นิเทศ
9. แตละกลุมเดินดูแผนพับปายโฆษณาของกลุมอื่น ปรึกษากัน
ภายในกลุมวาชอบผลงานของกลุมใดมากที่สุด แลวใหนักเรียนวาด
ภาพดาว 1 ดวงลงบนแผนพับโฆษณา กลุมใดที่มีภาพดาวมาก
ที่สุดครูมอบรางวัลใหเปนการใหกําลังใจนักเรียน
10. นักเรียนทําใบงานที่ 37.2 เรื่อง Concept of OTOP
Product เขียนแผนผังความคิด Mind map เกี่ยวกับการสราง
ผลิตภัณฑ OTOP พรอมทั้งบันทึก Learning log

แผนการจัดการเรียนรูที่ 37
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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559
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. คําศัพทบรรยายลักษณะ
ผลิตภัณฑบนแผนพับเพื่อใช
โฆษณาใชผลิตภัณฑ
2. การออกแบบแผนพับ
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. การเขียนแผนผังความคิด
การผลิตสินคา OTOP ใน
ชุมชนได
2. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน
3. สมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

1. ตรวจใบงาน
2. ประเมินแผนพับ

1. ใบงานที่ 37.1
2. ใบงานที่ 37.2
3. แบบประเมินแผนพับ

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ประเมินแผนผัง
ความคิด
2. สังเกตการทํางาน
กลุม

1. แบบประเมินแผนผัง
ความคิด
2. แบบประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานกลุม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

1. แบบประเมินพฤติกรรม
ดานคุณลักษณะ
2. แบบประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ...............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบงานที่ 37.1
่ 37.1 เรืเรื่อ่องง Advertise
Advertise OTOP Product
ใบงานที
Product
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 37 เรื่อง A Brochure of OTOP Product
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Create a brochure for advertising your OTOP product.
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ใบงานที
Product
ใบงานที่ 37.2
่ 37.2 เรืเรื่อ่องง Concept
Concept of
of OTOP Product
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 37 เรื่อง A Brochure of OTOP Product
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions:
Directions: Draw mind map about making OTOP product.

564

Learning
Product
LearningLog
Logแผนที
แผนที่ 37
่ 37เรืเรื่อ่องงConcept
Concept of OTOP
OTOP Product
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 37 เรื่อง A Brochure of OTOP Product
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Write your learning log.
What I did in class:

The purpose of the activity was:

Summary of key concepts learned:
*Include Diagrams, Formulas, and
Examples when called for.

How will I apply this learning?

Questions that I still have:

551
564

565

คะแนนรวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

การนําเสนอผลงานและการออกแบบ

ที่

เนื้อหา

แบบประเมินแผนพับ (Brochure)

5

5

10

ชื่อ - นามสกุล

หมายเหตุ
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566
เกณฑการประเมินแผนพับ (Brochure)
รายการ
ประเมิน

ระดับคะแนน
5
4
3
แสดงความรู
แสดงความรู
แสดงความรู
ความเขาใจใน ความเขาใจใน ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา เนื้อหาที่คนควา เนื้อหาที่คนควา
มาอยางดีมาก มี มาอยางดี มี
มาปานกลาง
ขั้นตอน
ขั้นตอนครบถวน ขาดขั
ปานกลาง
ขาด
้นตอนและ
เนื้อหา
ย ด มี
ครบถวน มีการ มีการสรุปความ รายละเอี
ขั้นตอนและ
ป ยด มี
การสรุ
ป
ความคิ
เห็นโดยใช้ การสรุ
สรุปความ
คิดเห็นดโดยใช
รายละเอี
เห็น
คิดเห็นดโดยใช
การสรุปดความ
ความคิ
เห็นโดยใช เหตุผลไดอยาง ความคิ
สมเหตุ
สมผลสมผล คิดเห็น
เหตุผลไดอยาง อย
างสมเหตุ
สมเหตุ
สมผลสมผล
อย
างสมเหตุ
จัดทําแผนภาพ จัดทําแผนภาพ จัดทําแผนภาพ
อยางเปนระบบ อยางเปนระบบ นําเสนอดวย
และนําเสนอ
และนําเสนอดวย ขอมูลที่ถูกตอง
ดวยขอมูลที่
ขอมูลที่ถูกตอง แตไมครอบคลุม
ถูกตอง
ครอบคลุมหัวขอ หัวขอที่สําคัญ
การ ครอบคลุมหัวขอ และรายละเอียด บางประเด็น
นําเสนอ และรายละเอียด ที่สําคัญ ขาด
และขาด
ผลงาน ที่สําคัญและมี รายละเอียดใน รายละเอียดและ
และการ การใชรูปภาพ บางหัวขอ และมี มีการใช
ออกแบบ ตัวอักษรและ
การใชรูปภาพ
ตัวอักษรและ
สีสันนาสนใจ
สีสันเราความ ตัวอักษรและ
สนใจมีมาตรา
ขาดมาตราสวน
ความสนใจมี
มาตรา สีสันเราความ
มาตรา
ความสนใจมี
มาตรา และสมดุลของ
สวนและสมดุล สนใจมี
สวนและสมดุล ภาพ
ของภาพ
ของภาพ

2
แสดงความรู
ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา
มา ปานกลาง
ปานกลาง
ขาด
ขาดขั้นตอนและ
ยด ไมม่ ี
ขัรายละเอี
้นตอนและ
การสรุป ยด ไม
รายละเอี
น
มีความคิ
การสรุดปเห็ความ
คิดเห็น

1
แสดงความรู
ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา
มา ได้น้อย
ไดนอย้นตอนและ
ขาด
ขาดขั
ขั้นตอนและ
รายละเอี
ยด
รายละเอียด

จัดทําแผนภาพ
นําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตอง
บางสวนขาด
บางประเด็น
สําคัญและขาด
รายละเอียดและ
ขาดการใช
ตัวอักษรและ
สีสันมาตราสวน
และสมดุลของ
ภาพไมได
สัดสวน

จัดทําแผนภาพ
นําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตอง
บางสวนขาด
บางประเด็น
สําคัญและ
สมดุลของภาพ
ไมไดสัดสวน
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567

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

การนําเสนอผลงานและการออกแบบ

คะแนนรวม

ที่

เนื้อหา

แบบประเมินแผนผังความคิด (Mind Map)

5

5

10

ชื่อ - นามสกุล

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินการเขียนแผนผังความคิด (Mind Map)
รายการ
ประเมิน

ระดับคะแนน
5
4
3
แสดงความรู
แสดงความรู
แสดงความรู
ความเขาใจใน ความเขาใจใน ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา เนื้อหาที่คนควา เนื้อหาที่คนควา
มาอยางดีมาก มี มาอยางดี มี
มาปานกลาง
ขั้นตอน
ขั้นตอนครบถวน ขาดขั
ปานกลาง
ขาด
้นตอนและ
เนื้อหา
ครบถวน มีการ มีการสรุปความ รายละเอี
ขั้นตอนและย ด มี
สรุปความคิ
เห็นโดยใช้ การสรุ
ความ ดเห็น ความคิ
คิดเห็นดโดยใช
รายละเอี
ยด มี ด
ปความคิ
น ปความ
คิดเห็นเหตุ
โดยใช
การสรุ
โดยใช
ผลได เหตุผลไดอยาง เห็
เหตุางสมเหตุ
ผลไดอยสมผล
าง อย
สมเหตุ
สมผลสมผล คิดเห็น
อย
างสมเหตุ
สมเหตุ สมผล
จัดทําแผนภาพ จัดทําแผนภาพ จัดทําแผนภาพ
อยางเปนระบบ อยางเปนระบบ นําเสนอดวย
และนําเสนอ
และนําเสนอดวย ขอมูลที่ถูกตอง
ดวยขอมูลที่
ขอมูลที่ถูกตอง แตไมครอบคลุม
ถูกตอง
ครอบคลุมหัวขอ หัวขอที่สําคัญ
การ ครอบคลุมหัวขอ และรายละเอียด บางประเด็น
นําเสนอ และรายละเอียด ที่สําคัญ ขาด
และขาด
ผลงาน ที่สําคัญและมี รายละเอียดใน รายละเอียดและ
และการ การใชรูปภาพ บางหัวขอ และมี มีการใช
ออกแบบ ตัวอักษรและ
การใชรูปภาพ
ตัวอักษรและ
สีสันนาสนใจ
สีสันเราความ ตัวอักษรและ
สนใจมีมาตรา
ขาดมาตราสวน
ความสนใจมี
มาตรา สีสันเราความ
มาตรา
สวนและสมดุล สนใจมี
ความสนใจมี
มาตรา และสมดุลของ
สวนและสมดุล ภาพ
ของภาพ
ของภาพ

2
แสดงความรู
ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา
มา ปานกลาง
ปานกลาง
ขาด
ขาดขั
้ น ตอนและ
ขั้นตอนและ
รายละเอี
ยด ไม่มี
รายละเอี
ยด ไม ด
การสรุ
ปความคิ
เห็มีกนารสรุปความ
คิดเห็น

1
แสดงความรู
ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา
มา ปานกลาง
ไดนอย้นตอนและ
ขาด
ขาดขั
ขั้นตอนและ
รายละเอี
ยด
รายละเอียด

จัดทําแผนภาพ
นําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตอง
บางสวนขาด
บางประเด็น
สําคัญและขาด
รายละเอียดและ
ขาดการใช
ตัวอักษรและ
สีสันมาตราสวน
และสมดุลของ
ภาพไมได
สัดสวน

จัดทําแผนภาพ
นําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตอง
บางสวนขาด
บางประเด็น
สําคัญและ
สมดุลของภาพ
ไมไดสัดสวน

555
568

569
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 37 เรื่อง A Brochure of OTOP Product
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

556
569

570
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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571
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 37 เรื่อง A Brochure of OTOP Product
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรม
ที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่นในการ
ทํางาน

หมายเหตุ
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572

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

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

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

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

เขาเรียนตรงเวลา
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร และ มีความเพียร
พยายามใน
พยายามในการ
การเรียนรู
เรียนรูย และเต็
การเรี
นรู้ และมใจ
และรวมกิจกรรม
รวมมกิใจร่จกรรม
เต็
วมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง การเรี
การเรียยนรู
นรู้ททุกุกครั
ครั้ง้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ตั้งใจและรับผิดชอบใน

ไมตั้งใจทํางานที่

งานที่มอบหมาย ทํางาน มอบหมาย
ดวยความเพียรพยายาม
และอดทนเพื่อใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย

ผาน (1)
ตั้งใจและ

ดี (2)
ตั้งใจและ

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการ
การท�ำงานได้
ทํางานไดรับ รับ

รับผิดชอบในการ ในการทํางานที่ไดรับ
การท�ำงานได้
ทํางานที่ไดรับรับ มอบหมายใหสําเร็จ
มอบหมายให้
มอบหมายใหส�ำเร็จ มอบหมายให้
มอบหมายให
มีการปรับปรุงและ
ส�ำเร็
สําเร็จ มี การ
พัฒนาการทํางานให
สําเร็จ

การปรั
ปรับปรุบงปรุ
และงและ ดีขึ้นภายในเวลาที่
พัฒนาการท�ำงาน
นาการ
กําหนด
ให้
ีขึ้น ดีขึ้น
ทําดงานให

559
572

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
มีการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชวง
การปฏิบัติกิจกรรม

4
4
4
4
4

คะแนนรวม
ระดับคุณภาพ

มีการเลือกและใชเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง

มีการปฏิบัติงานรวมกับคนอื่น

มีการตั้งคําถามการพูดหรือการเขียนสิ่งที่
สงสัย หรือสิ่งที่ตองการรู

เลขที่
มีการใชภาษาในการถายทอดความคิด
ความรู ความเขาใจ ความรูสึก

573

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 37 เรื่อง A Brochure of OTOP Product
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รายการประเมิน

20

560
573

574
รายการประเมิน
สามารถใชภาษา
ในการถายทอด
ความคิด ความรู
ความเขาใจ
ความรูสึก
สามารถตั้งคําถาม
การพูดหรือการ
เขียนสิ่งที่สงสัย หรือ
สิ่งที่ตองการรู
สามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นในชวงการ
ปฏิบัติกิจกรรม
สามารถปฏิบัติงาน
รวมกับคนอื่น
สามารถเลือกและ
ใชเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรูเพื่อ
พัฒนาตนเอง

เกณฑการใหคะแนนสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ระดับคุณภาพ
4
3
2
สามารถใชภาษา
สามารถใชภาษา
สามารถใชภาษา
ในการถายทอด
ในการถายทอด
ในการถายทอด
ความคิด ความรู
ความคิด ความรู
ความคิด ความรู
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความรูสึกเสมอ
ความรูสึกบางเวลา ความรูสึกเมื่อไดรับ
การขอรอง
สามารถตั้งคําถาม สามารถตั้งคําถาม สามารถตั้งคําถาม
การพูดหรือการเขียน การพูดหรือการเขียน การพูดหรือการเขียน
สิ่งที่สงสัย หรือสิ่งที่ สิ่งที่สงสัย หรือสิ่งที่ สิ่งที่สงสัย หรือสิ่งที่
ตองการรูเสมอ
ตต้องการรู
งการรู ้บางครั้ง ตองการรูเมื่อไดรับ
บางครั้ง
การขอรอง
สามารถแกปญหาที่ สามารถแกปญหาที่ สามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นในชวงการ เกิดขึ้นในชวงการ เกิดขึ้นในชวงการ
การปฏิ
ิกิจกรรมบาง ปฏิ
การปฏิ
ิกิจกรรมเมื
บัติกบิจัตกรรมบาง
บัติกบิจัตกรรมเมื
่อ ่อ
ปฏิบัติกบิจัตกรรม
การปฏิ
ิกิจกรรม ปฏิ
เสมอ
เวลา
ไดรับการชี้แนะ
สามารถปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
รวมกับคนอื่น
รวมกับคนอื่น
รวมกับคนอื่น
ตลอดเวลา
บางเวลา
เมื่อผูอื่นขอรอง
สามารถเลือกและ สามารถเลือกและ สามารถเลือกและ
ใชเทคโนโลยีในการ ใชเทคโนโลยีในการ ใชเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรูเพื่อ แสวงหาความรูเพื่อ แสวงหาความรูเพื่อ
พัฒนาตนเองเสมอ พัฒนาตนเอง
พัฒนาตนเองเมื่อ
บางครั้ง
ไดรับการชี้แนะ

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช
1
ปรับปรุง

คะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

1
ไมสามารถใชภาษา
ในการถายทอด
ความคิด ความรู
ความเขาใจ
ความรูสึก
ไมสามารถตั้ง
คําถามการพูดหรือ
การเขียนสิ่งที่สงสัย
หรือสิ่งที่ตองการรู
ไมสามารถ
แกปญหาที่เกิดขึ้น
ในชวงการปฏิบัติ
กิจกรรม
ไมสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับ
คนอื่น
ไมสามารถเลือก
และใชเทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู
เพื่อพัฒนาตนเอง

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

561
574

575

หนวยการเรียนรูที่ 6
ชื่อหนวยการเรียนรู Stay Fit
รหัสวิชา อ23101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
2562

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 8 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
อยางมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตามคําขอรองคําแนะนําคําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน
ต 1.1 ม.3/3 ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค
และขอความที่ฟงหรืออาน
ต 1.1 ม.3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบ
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก
และความคิ
ดเห็นอยดเห็
างมีนอย่
ประสิ
ภาพทธิภาพ
และความคิ
างมีทปธิระสิ
ตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.3/1 สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัวและสถานการณตางๆ
ในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม
ต 1.2 ม.3/2 ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบาย อยางเหมาะสม
ต 1.2 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆอยางเหมาะสม
ต 1.2 ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม
ต 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ กิจกรรมและประสบการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการ
พูดและการเขี
ยน ยน
พูดและการเขี
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ตัวชี้วัด

ต 1.3 ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ แกนสาระ หัวขอเรื่องที่ไดจากการ
วิเคราะหเรื่อง/ ขาว/ เหตุการณ/ สถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม
ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณและ
เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐานการเรียนรู

ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัด

ต 4.1 ม.3/1 ใช ภ าษาสื่ อ สารในสถานการณ จ ริ ง/สถานการณ จํ า ลองที่ เกิ ด ขึ้ น
ในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ต 4.2 ม.3/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม และสรุปความรู/
ขอมูลตาง ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ต 4.2 ม.3/2 เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถิ่น
เปนภาษาตางประเทศ

2. สาระสําคัญ
ปฏิบัติตามคําขอรองคําแนะนําที่ฟง เขียนสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยค
และขอความที่ฟงหรืออาน ระบุใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อา นจากสื่ อประเภทต างๆ สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล เกี่ย วกับเรื่องต
งต่างงๆๆ ใกล
ใกลต้ตัวัวและสถานการณ
และสถานการณต์ตางๆ
่าง ๆใน
ในชี
ิตประจ�ำวั
นอย
่างเหมาะสมพูพูดและเขี
ดและเขียยนแสดงความรู
นแสดงความรูส้สึกึกและความคิ
และความคิดดเห็เห็นนของตนเองเกี
ของตนเองเกี่ย่ยวกั
วกับเรื่องต
งต่างๆ
งๆ
ชีวิตวประจํ
าวันอย
างเหมาะสม
กิจ กรรมและประสบการณ พรอมทั้ งใหเหตุ ผ ลประกอบอยางเหมาะสมตางๆ กิจกรรมและประสบการณ
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม สรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู
ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน
3. สาระการเรียนรู
ดานความรู (Knowledge)
Vocabulary: nauseous, measles, stuffy nose, dizzy, chicken pox, diarrhea, common,
infection, influenza, nasty, prevent, recommend, regularly, healthy food, saturated fat,
contain, cholesterol, energy, junk food, nutritional value, carbonated, cough medicine, cold
medicine, aspirin, eye drops, pain killer, flu medicine, antibiotics, vitamins, brand, ingredient,
produce, expiration, good shape, strong, smart, attractive
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Expression: What’s wrong with you?
I have a terrible headache, it’s killing me.
You will feel better in a while.
He’s absent today because he may be sick.
Structure:

Modals: should, will, must, may
Verb+……… e,g, Let me take your temperature.
Please + verb +…… e.g. Please open your mouth.
Gerund
Imperative Sentences

Language Function: Asking about health
Giving advices about illness
Reading for details
Reading for specific information
Asking for information
Giving information
ดานทักษะและกระบวนการ (Skills/Process)
1. ทักษะการฟง
2. ทักษะการพูด
3. ทักษะการอาน
4. ทักษะการเขียน
ดานเจตคติ (Attitudes)
1. ชอบใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือการเรียนรูวิชาอื่น
2. ตระหนักและเห็นคุณคาในการทํางานรวมกับผูอื่น
3. ประยุกตใชภาษาอังกฤษในการทํางาน การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
4. มีเหตุผล มีวิจารณญาณ
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแกปญหา
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- กฎของหองเรียน
- ประโยคคําสั่งติดตามบริเวณตางๆของโรงเรียน เชน หองน้ํา ที่ทิ้งขยะ เปนตน
- Mind – Map เกี่ยวกับ Junk food and Healthy food
- จัดปายนิเทศภายในหองเรียน ภายใตหัวขอ Stay Fit
เกณฑการประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ

ทดสอบความรูดานคําศัพท

แบบทดสอบ

มีผลการประเมินในระดับดี

ประเมินการนําเสนอผลงาน

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน

มีผลการประเมินในระดับดี

สังเกตพฤติกรรมการทํางาน

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน

มีผลการประเมินในระดับดี

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑการผาน

16-20 หมายถึง ดีมาก
14-15 หมายถึ
หมายถึงง ดีดี
12-13 หมายถึ
หมายถึงง พอใช้
พอใช
0-11 หมายถึง ปรับปรุง
ตั้งแตระดับ ดี
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เรื่อง Illness, injuries and symptoms
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

เจ็บปวย เชน fever, cough, backache, sick, cold, stomach,
ache, flu
4. นักเรียนเลนเกม “Bingo” เพื่อเปนการทบทวนความรูเดิมของ
นักเรียนเกี่ยวกับอาการเจ็บปวย โดยมีวิธีการเลนดังนี้
- ครูนําใบงานที่ 38.1 มาตัดทําเปนสลาก 1 ชุด (สวนของการ
บรรยายอาการ)

ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
คําศัพทเกี่ยวกับการเจ็บปวยและการพูดแนะนําวิธี Warm up
ดูแลรักษาการเจ็บปวย
1. นักเรียนดูภาพผูปวยและตอบคําถาม
T: Class, what’s wrong with this man?
จุดประสงคการเรียนรู
Ss: He’s sick/has a fever.
ดานความรู
T: When you are sick, what should you do?
1. บอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับการเจ็บปวย
Ss: I will go to see the doctor.
2. ระบุอาการเจ็บปวยจากการฟงอาการได
2. นักเรียนลองบอกครูวาบทเรียนที่นักเรียนจะไดเรียนในวันนี้จะ
จะเกี
บอะไร
เกี่ยวกั่ยบวกัอะไร
ดานทักษะและกระบวนการ
Presentation
พูดแนะนําวิธีการดูแลรักษาอาการเจ็บปวย
3. ครูสอบถามนักเรียนวานักเรียนรูจักคําศัพทใดบางที่เปนอาการ

หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 38

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. รูปภาพผูปวย
2. บัตรคําศัพท
3. สลากสําหรับเลน Bingo
4. ใบงานที่ 38.1 เรื่อง Illness, injuries
and symptoms
5. ใบงานที่ 38.2 What’s wrong with
you?

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

- ครูจับสลากแลวอานอาการปวยจากสลากนั้น โดยใหนักเรียน
วิเคราะหวา อาการปวยนั้นตรงกับคําศัพทชองใดของตนเอง แลว
กากบาททับลงไป หากไมมีใหรอรอบตอไป

- นักเรียนวาดตารางเปนชอง 3*3 แลวเขียนคําศัพทอาการปวยที่
ทีได่ได้ททบทวนข
บทวนข้าางตงต้นนลงไปในช
ลงไปในช่อองวงว่าางงนันักกเรีเรียยนจะวางคํ
นจะวางค�ำไหนไว้
งใด
าไหนไวชชอ่องใดก
ก็ไดได้(ครู
(ครูออาจกํ
าจก�ำหนดค�ำศั
ยนเลื
อกวางก็
ด้ หรื
อ
าหนดคําศัพพทท์ททั้งั้ง9คํ9าค�ำให้
ใหนักนเรีักยเรีนเลื
อกวางก็
ได ไหรื
อ หาก
หากถ้
กเก่งอาจให้
พท์เองเลย)
เปนเด็ากเป็เกนงเด็อาจให
นักเรียนนนึักเรีกคํยานนึ
ศัพกทค�ำศั
เองเลย)

เรื่อง Illness, injuries and symptoms
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 38
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง Illness, injuries and symptoms
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
- นักเรียนที่ไดคําศัพทเปนเสนตรงแนวนอน แนวตั้ง หรือแนว
ทแยงกอน เปนผูชนะ
5. ครูแจกใบงานที่ 38.1 ใหนักเรียน แลวชวยกันทําไปพรอมกันเพื่อ
เปนการทบทวนอาการและคําศัพทอีกครั้ง พรอมทั้งใหนักเรียนบอก
วา หากนักเรียนหรือคนใกลตัวเกิดอาการเจ็บปวดนั้นๆ แลว
นักเรียนจะสามารถใหคําแนะนําไดอยางไร เชน
T: I’ve got a high temperature and very little energy.
Ss: You should take medicine. / …go to see the doctor.
T: Should you drink cold water when you get cold?
Ss: No, I shouldn’t drink cold water.
6. นักเรียนศึกษาการใชคํากริยาชวย จากตัวอยางประโยคใน
กิจกรรม Warm-up และตัวอยางที่ครูพูดไปในขอ 5.
When you are sick, what should you do?
I will go to see the doctor.
I must sleep. I won’t go to school
7. สรุปการใชคํากริยาชวยจากการพูดคุยเกี่ยวกับอาการเจ็บปวย
เชน should, shouldn’t, must, mustn’t วาความหมายและการ
การใช้
งานแตกต่
ใชงานแตกต
างกันางกั
อยนาอย่
งไรางไร

แผนการจัดการเรียนรูที่ 38
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Production
10. นักเรียนทําใบงานที่ 38.2 สอบถามอาการเจ็บปวยของเพื่อนใน
ในห้
องและให้
้อแนะน�ำเกี
หองและให
ขอขแนะนํ
าการเกี่ยวกั
่ยวกับบการดู
การดูแลอาการเจ็
แลอาการเจ็บบป่ปวยวย

Practice
8. นักเรียนฝกการถาม-ตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บปวย
A: Hi. How are you?
B: I’m sick.
A: What’s wrong with you?
B: I have got a terrible headache.
A: You should go to see the doctor.
B: Thank you.
ครูเปน A และนักเรียนทั้งหองเปน B ฝกการสนทนาถามตอบ
เกี่ยวกับการเจ็บปวย ตามบทสนทนาขางตน แลวสลับบทบาท
แบงนักเรียนเปนสองกลุมฝกถาม-ตอบตามตัวอยางบทสนทนา
และสลับบทบาท และสุมนักเรียนจับคูถามตอบตามบทสนทนา
9. นักเรียนจับคูฝกถามตอบตามตัวอยางบทสนทนา โดยเลือกใช
คําศัพทที่เรียนมา พรอมการใหขอแนะนําที่นักเรียนคิดเอง

เรื่อง Illness, injuries and symptoms
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 38
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง Illness, injuries and symptoms
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
11. นักเรียนเขียนสรุปจากการสอบถามอาการเจ็บปวยของเพื่อนใน
ในใบงานที
่ 38.2เปเป็
นการบ้
ใบงานที่ 38.2
นการบ
านาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 38
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
ความหมายคําศัพทเกี่ยวกับ
การเจ็บปวย

วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 38.1

ดานทักษะ/กระบวนการ
การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับ
ประเมินความสามารถ
การเจ็บปวยและใหคําแนะนํา ในการพูด
วิธีการดูแลรักษา
ดานคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
1. มีวินัย
2. มีความใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ใบงานที่ 38.1 เรื่อง
ผานเกณฑการประเมิน
illness, injuries and รอยละ 70
symptoms
แบบประเมินการพูด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบงานที่ 38.1 เรื่อง Illness, injuries and symptoms
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Illness, injuries and symptoms
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Put one given word under each picture. The first one has been done.
Directions: Put one given word under each picture. The first one has been done.
Illness and injuries
Fever

Cough

Backache

Sick or Nauseous

Measles

Stuffy nose

Dizzy

Chicken pox

Cold

Diarrhea

Stomach ache

Flu

I must have eaten
something bad. My stomach
is churning. I’m going to
vomit.

I have got a high
temperature and very little
energy. It’s much worse
than a cold.

I keep sneezing. My nose is
runny and sometimes I get
a cough.

My body feels very hot, I
need to have lots of drink
and take some aspirin or
paracetamol.

I feel like I can’t stand up,
everything is spinning
around me.

My body aches and I have a
fever. Have spots and a
rash

My tummy hurts. Either I
ate too much or I ate
something bad.

I have a tickle in my throat.
When I do this a lot it
hurts my chest.

My body is covered in a red
rash and my skin is quite
itchy.

I get a sharp pain in my
back when I bend or twist
my body.

I can’t breathe easily
through my nose. It feels
blocked.

Dizzy

I have to keep running to
the toilet. I must drink of
water.

ที่มา http://printables.com
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เฉลย
เฉลย ใบงานที่ 38.1 เรื่อง Illness, injuries and symptoms
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Illness, injuries and symptoms
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Put one given word under each picture. The first one has been done.
Illness and injuries
Fever

Cough

Backache

Sick or Nauseous

Measles

Stuffy nose

Dizzy

Chicken pox

Cold

Diarrhea

Stomach ache

Flu

My body feels very hot, I
need to have lots of drink
and take some aspirin or
paracetamol.

I must have eaten
something bad. My stomach
is churning. I’m going to
vomit.
Dizzy

I have got a high
temperature and very little
energy. It’s much worse
than a cold.
flu

I keep sneezing. My nose is
runny and sometimes I get
a cough.

I feel like I can’t stand up,
everything is spinning
around me.
Sick or Nauseous

My body aches and I have a
fever. Have spots and a
rash
Measles

My tummy hurts. Either I
ate too much or I ate
something bad.
Stomachache

I have a tickle in my throat.
When I do this a lot it
hurts my chest.
Cough

I have to keep running to
the toilet. I must drink of
water.
Diarrhea

My body is covered in a red
rash and my skin is quite
itchy.
Chicken pox

I get a sharp pain in my
back when I bend or twist
my body.
Backache

I can’t breathe easily
through my nose. It feels
blocked.
Stuffy Nose

Sick or Nauseous

Dizzy

ที่มา http://printables.com

cold

fever

587
587 574

ใบงานที่ 38.2 เรื่อง I will /should /must
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Illness, injuries and symptoms
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Ask some of your classmates about his/her illness and give an advice.
Name

Illness

Advice

Ex. Jack

a headache

take an aspirin

1.
2.
3.
4.
5.
Note
1. Jack has a headache. He should take an aspirin.
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

คะแนนรวม

5

ความพยายามในการสื่อสาร

5

ความคลองแคลว

ชื่อ - นามสกุล

โครงสรางไวยากรณ

ที่

การออกเสียงและทํานอง
เสียง
คําศัพท

แบบประเมินการพูด

5

5

5

25

หมายเหตุ

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to
communicate)

4. ความคลองแคลว
(Fluency)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

2. คําศัพท (Vocabulary)

1. การออกเสียงและทํานอง
เสียง (Pronunciation and
intonation)

รายการการประเมิน
มีการออกเสียงที่ผิดอยูม าก

พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอ
เขาใจ

สามารถออกเสียงใหผูฟง
เขาใจไดอยางชัดเจน

4 คะแนน

5 คะแนน
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สามารถออกเสียงถูกตอง
ชัดเจน ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึง
กัใกล
บเจ้เคีายของภาษา
งหรือคลายคลึงกับ
เจาของภาษา
มีความสามารถในการใช มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใช มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
คําศัพทคอนขางจํากัด
คําศัพทอยูในระดับพอใช คําศัพทไดอยางเหมาะสม
คําศัพทในการสนทนาไดอยาง
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เหมาะสม อีกทั้งรูจักใชสํานวน
เพียงประมาณ 100 คํา
เพียงประมาณ 200 คํา
ในการสนทนาดวย
มีขอผิดพลาดในการใช
สามารถใชไวยากรณใน
ใชไวยากรณผิดพลาดอยู มีขอผิดพลาดในการใช
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ไวยากรณอยูมาก แมแต วงจํากัด สามารถสนทนาได บ้บาง แต่ผู้ฟังก็สามารถฟัง ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต ความหมายของประโยคได
ัดเจน
ในประโยคสนทนางาย ๆ โดยการใชประโยคงาย ๆ
แตาผใจได้
ูฟงก็สามารถฟงเขาใจ แต่
มิไดมทิได้ําทให�ำให้
ความหมายของ
ชัดชเจน
ความหมายของ ได้
เข้
สั้นๆ
ประโยคเปลี่ยนไป
ได
มีการหยุดเวนชวงในการ มีการหยุดเวนชวงในการพูด สามารถพูดตอเนื่องได
สามารถพูดไดคลองแคลว
สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
พูดบอยมาก แมแตใน
บาง แตผูฟงสามารถเขาใจ พอใช แตยังมีการหยุดเวน แตยังไมเปนธรรมชาติ
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
สิ่งที่พูดได
ชวงบางเล็กนอย
ใชความพยายามในการ ใชความพยายามในการพูด ใชความพยายามที่จะพูด มีความพยายามอยางจริงจัง ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
สื่อสารนอย และไมสนใจ บาง แตไมพยายามมากนัก ใหผูฟงเขาใจ โดยพยายาม ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใช
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
วาผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่
ในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ พูดเสริมเติมประโยคบาง ใช
ความพยายามอย
ค้ วามพยายามอยาา่ งมากที
งมากที่จจ่ ะะ แสดงออกถึงความพยายาม
ตนพูดหรือไม
และใชภาษาทาทางเขา
พูดเสริมเพิ่มเติมเพื่อความ อยางสูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด
ชวยบางในการทําความ
เขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมี กิริยาทาทางเพื่อชวยใหผูฟง
เขาใจ
การใชภาษาทาทาง
เขาใจในสิ่งที่ตนพูดโดยเสริม
ประกอบการพูด
เพิ่มเติมรายละเอียด

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน

ระดับคะแนน
2เกณฑ
คะแนน
คะแนน ด
การใหคะแนนทัก3ษะการพู

เกณฑ์
กษะการพู
เกณฑ์กการให้
ารให้คบะแนนทั
คะแนนทั
กการพูด
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 38 เรื่อง Illness, injuries and symptoms
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่ ่
เลขที
11
22
33
44
55
66
77
88
99
10
10
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

ชื่อ--สกุ
สกุลล

มีมีววินินัยัย

มุงมั่นใน
มุ่งมั่นใน
รีย นรู้ การ
ใฝเใฝ่
รียเนรู
การท�ำงาน
ทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผา น (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง
ไมปฏิบตั ิตนตาม
ปฏิบัติตนตามขอตกลง
ของกิจกรรม และ
ขอตกลง และไม
ไดบางประเด็น และ
รับผิดชอบในงานที่
รับผิดชอบตองานที่
ไมรับผิดชอบตองานที่
มอบหมาย
มอบหมาย
มอบหมาย

ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตามขอตกลง ปฏิบัติตนตามขอตกลง
ไดดี รับผิดชอบในงาน ไดดี และรับผิดชอบใน
ที่มอบหมายเพียง
งานทีม่ อบหมาย
บางสวน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ตั้งยใจเรี
เขาเรียนตรงเวลา
ไม่ตั้งไม
ใจเรี
น ยน
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
พยายามในการเรียนรู
และมี
วามเพียยรพยายาม
ร
และ มีความเพี
และรวมกิจกรรม
พยายามในการ
ในการเรียนรูและรวม
การเรียนรู
เรี
นรูและรวมยนรู้
กิจยกรรมการเรี
กิบางครั
จกรรมการเรี
ยนรู
้ง
บางครั้ง

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และมี
ยรพยายาม
และ คมีวามเพี
ความเพี
ยร
ในการเรี
ยนรูและรวม
พยายามในการ
นรูและรวมยนรู้
กิเรีจยกรรมการเรี
กรรมการเรี
ยนรู
บกิอจยครั
้ง
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการเรียนรู
และเต็มใจรวม
รกิ่วจมกิ
จกรรมการเรียนรู้
กรรม
ทุการเรี
กครั้งยนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางาน
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในงานที่มอบหมาย
ที่มอบหมาย
ในการทํางานไดรับ
ทํางานดวยความเพียร
มอบหมายใหสําเร็จ
พยายาม และอดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มี
มีการปรั
การปรับบปรุปรุงและ
งและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยีย่ ม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มี
มีการปรั
การปรับบปรุปรุงและ
งและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
1. เรียงลําดับขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงได
2. เขียนประโยคคําสั่งสั้นๆได

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
ระบุประโยคคําสั่งจากบทสนทนาได

ขอบเขตเนื้อหา
ประโยคคําสั่งที่ใชในการสนทนาระหวางหมอและ
คนไข

หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Pre – listening
3. นักเรียนทํากิจกรรม Seeing a Doctor
- นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 คน
- ครูแจกชุดประโยคสนทนา (Strip conversation) แตละ
กลุมเรียงคําพูดของหมอและของคนไขใหเปนบทสนทนา
- ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแลวสรุปใจความของบทสนทนา
4. นักเรียนขีดเสนใตประโยคในบทสนทนาที่เปนประโยคคําสั่ง
5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปโครงสรางของประโยคคําสั่งที่ไดจาก
ในบทสนทนา เชน

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. นักเรียนเลนเกมคําศัพท
ครูติดบัตรคําศัพทที่เรียนในชั่วโมงที่แลวบนกระดาน
แบงนักเรียนเปนกลุม ครูอานอาการปวยใหนักเรียนวิ่งออกมาดึง
บัตร คําศัพทที่ตรงกับคําบรรยายที่ครูอาน กลุมที่ไดจํานว
นบัตรคํามาก ที่สุดเปนกลุมชนะ
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู

เรื่อง What’s wrong with you?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 39

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- กฎของหองเรียน
- ประโยคคําสั่งติดตามบริเวณตางๆของ
โรงเรียน เชน หองน้ํา ที่ทิ้งขยะ เปนตน

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรคําศัพท
2. ชุดประโยคสนทนา (Strip
conversation) ตามจํานวนกลุมนักเรียน
3. ชุดบัตรภาพสําหรับเรียงลําดับ ตาม
จํานวนกลุมนักเรียน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นนมัธยมศึกษาปที่ 3

592

579
592

หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While - listening
7. ครูแจกชุดบัตรภาพอาการเจ็บปวยใหนักเรียนแตละกลุม
8. ครูอานสคริปตเรื่องอาการเจ็บปวยใหนักเรียนฟงรอบที่ 1
จากนั้นใหนักเรียนพิจารณาเลือกรูปภาพที่เกี่ยวของกับบทที่ครูอาน
ไป (ในชุดบัตรภาพจะมีบางรูปภาพที่ไมเกี่ยวของกับบทที่ครูอาน)
9. ครูอานสคริปตอีกครั้งจากนั้นใหนักเรียนลองเรียงบัตรภาพ

เรื่อง What’s wrong with you?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
- Let me take your temperature.
- Open your mouth.
- Pick up this thermometer.
- Hold it under your tongue.
- Take two pills of paracetamol every four hours
6. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง Imperative sentence
(Imperative sentence คือ การใชคํากริยา Infinitive without
to (V.1ที่ไมมี to) มาขึ้นตนประโยคเพื่อใหประโยคนั้นเปนประโยค
คําสั่ง, ตักเตือน, แนะนําสั่งสอน, เชื้อเชิญ หรือถาเติม please เขา
ไปจะเปนประโยคขอรอง เชน Be quiet./ Sit down./ Take off
your shoes. etc.)

แผนการจัดการเรียนรูที่ 39
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นนมัธยมศึกษาปที่ 3

593

580
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Students: Take two pills of paracetamol.

Post – listening
12. นําภาพที่นักเรียนไดเรียงลําดับไว ใหนักเรียนลองพูดเปน
ประโยคคําสั่งตามรูปภาพ เชน

เรื่อง What’s wrong with you?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ตามลําดับที่นักเรียนไดยิน
10. ครูอานสคริปตครั้งสุดทายเพื่อใหนักเรียนตรวจสอบ
ความถูกตองอีกครั้ง
11. ครูเฉลยลําดับภาพตามสคริปตที่ไดยิน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 39
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นนมัธยมศึกษาปที่ 3

594
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Students: Open your mouth.
13. นักเรียนชวยกันสรุปโครงสรางการใชประโยคคําสั่ง
(Imperative Sentence) จากนั้นเชื่อมโยงวา นักเรียนไดยิน
ประโยคคําสั่งใดบางในหองเรียนและในชีวิตประจําวัน
- Stand up. (please)
- Sit down.
- Be quite!
- Take off your shoes.
- Put your cellphone down.
14. นักเรียนจับกลุมและชวยกันเขียนประโยคคําสั่งที่เปนกฎของ
หองใสกระดาษสีแผนใหญ แลวติดตามหองเรียนตนเอง หรือ
ติดตามบริเวณตางๆของโรงเรียน

เรื่อง What’s wrong with you?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 39
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นนมัธยมศึกษาปที่ 3

595

582
595

583
596

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
ระบุประโยคคําสั่งจากบท
สนทนาได
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. เรียงลําดับขอมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงได
2. เขียนประโยคคําสั่งสั้น ๆ ได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. มีความใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

สังเกตการทํากิจกรรม แบบประเมินการฟง

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมินรอย
ร้อยละ
ละ
70 70

1. สังเกตกิจกรรม
การฟง
2. ตรวจภาระงาน

1. แบบประเมินการฟง ผานเกณฑการประเมินรอย
2. แบบประเมิน
ร้อยละ
ละ
60 60
การเขียน

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

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

597

ชุดประโยคสนทนา (Strip conversation)
(สําหรับตัดเปนชิ้นแตละประโยค)
Directions: Arrange the sentences to make a good dialogue. The first sentence has
been done.
Doctor:

What’s the matter?

Patient:

Yesterday I was sick all night and I couldn't sleep as well.

Doctor:

Let me take your temperature; open your mouth and pick up
this thermometer and hold it under your tongue.

Patient:

I have a terrible headache. It's killing me doc.

Doctor:

That’s too bad. When did you get sick?

Doctor:

I’ll give you a prescription.
Take 2 tsp (teaspoons) or 10 ml (milligrams) of cough syrup 3
times after meals.

Patient:

I hope so.

Doctor:

You’ll feel better in a while.

Doctor:

Take two pills of paracetamol every four hours.

584
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598

เฉลย ชุดประโยคสนทนา (Strip conversation)
Doctor:

What’s the matter?

Patient:

I have a terrible headache; it's killing me doc.

Doctor:

That’s too bad. When did you get sick?

Patient:

Yesterday I was sick all night and I couldn't sleep as well.

Doctor:

Let me take your temperature; open your mouth and pick up
this thermometer and hold it under your tongue.

Doctor:

I’ll give you a prescription.
Take 2 tsp (teaspoons) or 10 ml (milligrams) of cough syrup 3
times after meals.

Doctor:

Take two pills of paracetamol every four hours.

Doctor:

You’ll feel better in a while.

Patient:

I hope so.

585
598

599
Script:

Well, come in and take the seat. You say you’re having a terrible backache
Now, Let me take your temperature; open your mouth and pick up this
thermometer and hold it under your tongue. I’ll give you a prescription. Take 2
tsp (teaspoons) or 10 ml (milligrams) of cough syrup 3 times after meals. Take
two pills of paracetamol every four hours. You’ll feel better in a while.

ชุดบัตรภาพสําหรับเรียงลําดับ (ตัดเปนชุดตามจํานวนกลุมนักเรียน)

586
599

600

เฉลย ชุดบัตรภาพสําหรับเรียงลําดับ

3

5

6

4

1

2

587
600

601

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ความเขาใจในสารที่ฟง

การถายทอดสารที่ฟง

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

การจดบันทึกขอมูลที่ฟง

ที่

การตั้งใจฟง

แบบประเมินการฟง

4

4

4

4

16

หมายเหตุ

588
601

มีการจดบันทึกขอมูล
นอยมาก

สามารถจับใจความสําคัญ
และรายละเอียดของสาร
ที่ฟงไดนอยมาก
ถายทอดสารที่ฟงไดนอยมาก
ผูฟงไมสามารถเขาใจ ได

2. การจดบันทึกขอมูลที่ฟง

3. ความเขาใจในสารที่ฟง

4. การถายทอดสารที่ฟง

1 คะแนน
ตั้งใจฟงแคตอนตน

สิ่งที่ตองการวัด
1. การตั้งใจฟง

สามารถจับใจความสําคัญ
และรายละเอียดของสาร
ที่ฟงไดเปนบางสวน
ถายทอดสารที่ฟงไดพอใช
มีรายละเอียดเปนสวนนอย
แตผูฟงยังสามารถเขาใจได

มีการจดบันทึกขอมูล
แคบางสวน และไมแยก
ประเด็นและหัวขอ

2 คะแนน
ตั้งใจฟงเปนบางชวง

สามารถจับใจความสําคัญ
และรายละเอียดของสาร
ที่ฟงไดเปนสวนใหญ
ถายทอดสารที่ฟง ไดเปนสวนใหญ
ขาดรายละเอียด แคบางสวน
ผูฟงสามารถเขาใจ ได

สามารถจับใจความสําคัญ
และรายละเอียดของสารที่ฟงได
อยางครบถวน
ถายทอดสารที่ฟงไดสมบูรณ
ใหรายละเอียด ครบถวน
ผูฟงสามารถเขาใจไดทั้งหมด

4 คะแนน
ตั้งใจฟงตลอดตอเนื่อง
จนจบ
มีการจดบันทึกขอมูลครบถวน มีการจดบันทึกขอมูลครบถวน
แตไมแยกประเด็นและหัวขอ เปนระบบ แยกประเด็นและ
หัวขออยาง ชัดเจน

3 คะแนน
ตั้งใจฟงเปนสวนใหญ

เกณฑการใหคะแนนทักษะการฟง

602

589
602

603

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5

5

คะแนนรวม

5

ความพยายามในการเขียน

5

โครงสรางไวยากรณ
ความตอเนื่องในการใชภาษา
เรียบเรียง

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

ความสามารถในการเขียน

แบบประเมินการเขียน

5

25

หมายเหตุ

590
603

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัดมาก
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคพื้นฐานงาย ๆ

2. คําศัพท (Vocabulary)

:

ใชความพยายามในการ
เขียนบาง แตก็ไมพยายาม
มากนักในการที่จะเขียนให
ผูอานเขาใจ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงที่จํากัด สามารถเขียนได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้น ๆ
สามารถเขียนเนื้อความ
ตอเนื่องไดพอใช แตยังมี
ความบางตอนกระโดดบาง

เขียนได แตก็ยากแกการ
ทําความเขาใจ

2 คะแนน

3 คะแนน

มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

เขียนโดยมีสํานวนภาษาแม
ปะปนอยู แตก็ยังพอเขาใจ

4 คะแนน

มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณเพียงเล็กนอย
แตมิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
มีการเขียนที่ไมตอเนื่องในบาง สามารถเขียนเรื่องราวไดอยาง
ชวง แตผูอานก็สามารถเขาใจ ตอเนื่อง แตยังมีบางชวงบาง
สิ่งที่เขียนได
ตอนที่ขาดความสละสลวยของ
ภาษา
ใชความพยายามที่จะเขียนให มีความพยายามอยางเต็มที่
ผูอานเขาใจ โดยพยายามเขียน ในการที่จะเขียนใหผูอาน
เสริมเติมประโยคบาง โดย
เขาใจ ดวยการเขียนเสริมหรือ
อาจจะใชภาษาแมเขาชวยบาง อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสรางความ
ในการทําความเขาใจ
เขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง
แตผูอานก็สามารถอานเขาใจ
ได

มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับพอใช

เขียนเนื้อหาได แตมีการ
สะกดคําผิดอยูมาก

พัฒนาจาก Bartz, Walter H. (1979) และ Finocchiaro, M. และSako, S. (1983

ใชความพยายามในการ
เขียนนอย และไมสนใจวา
ผูอานจะเขาใจในสิ่งที่ตน
เขียนหรือไม

5. ความพยายามในการเขียน
(Effort to communicate)

หมายเหตุ

เนื้อความที่เขียนไมคอย
ตอเนื่องกัน

4. ความตอเนื่องในการใชภาษา
เรียบเรียง (Continuity)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

เขียนเปนคําๆ ไมเปน
ประโยคหรือขอความ

1 คะแนน

1. ความสามารถในการเขียน
(Writing Ability)

สิ่งที่ตองการวัด

เกณฑการใหคะแนนทักษะการเขียน

ใชความพยายามมากเปนพิเศษที่
จะเขียนใหผูอานเขาใจ สามารถ
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
สูง ทั้งการใชศัพท สํานวน
ประโยค เพื่อชวยใหผูอานเขาใจ
ในสิ่งที่ตนเขียน โดยการเสริม
เพิ่มเติมรายละเอียดในเนื้อหา

สามารถเขียนเรื่องราวไดอยาง
ตอเนื่อง เรียบเรียงภาษาได
สละสลวย

มีความสามารถในการใชคําศัพท
ในการเขียนเรื่องราวไดอยาง
เหมาะสม อีกทั้งรูจักใชสํานวนใน
การเขียนดวย
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยคไดชัดเจน

สามารถเขียนไดอยางถูกตอง
ใหผูอานเขาใจไดอยางชัดเจน

5 คะแนน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 39 เรื่อง What’s wrong with you?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุชืล่อ-สกุล

มุงมั่นใน
มุ่งมั่นใน
มีวินมีัยวินัย ใฝเรียใฝ่นรูเรี ยนรู้ การ
การท�ำงาน
ทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ
กิจกรรม และรับผิดชอบใน
งานที่มอบหมาย

ไมผา น (0)
ไมปฏิบตั ิตนตาม
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

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรม
การเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และมีคความเพี
ยรพยายาม
และมี
วามเพี
ยร
พยายามในการ
ในการเรียนรูและรวม
เรี
นรูและรวมยนรู้
กิจยกรรมการเรี
กิบางครั
จกรรมการเรี
ยนรู
้ง
บางครั้ง

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ
ยรพยายาม
และมีมีความเพี
ความเพี
ยร
ในการเรี
ยนรูและรวม
พยายามในการ
นรูและรวมยนรู้
กิเรีจยกรรมการเรี
ยนรู
บกิจอกรรมการเรี
ยครั้ง
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ มี
ความเพียรพยายาม
รพยายามในการ
ในการเรี
ยนรูแมละเต็
เรียนรูและเต็
ใจรวมใจรวม
กรรม
กิจกรรมการเรี
ยนรูทุกครั้ง
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางาน
ในงานที่มอบหมาย
ที่มอบหมาย
ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
จับใจความสําคัญและรายละเอียดของบทความ
เกี่ยวกับอาการไข

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. เขาใจบทความที่อาน
2. ตอบคําถามเกี่ยวกับบทความที่อานได

หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
บทความเกี่ยวกับอาการไข

Pre – reading
3. ครูนําเสนอคําศัพทที่เกี่ยวของบทอานที่นักเรียนจะอาน พรอมให
นักเรียนเดาความหมาย เชน common, infection, influenza,
nasty, prevent, recommend, regularly, etc.
4. นักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม กลุมละเทาๆกัน ทํากิจกรรม Jigsaw
Reading
- ครูแจกชุดบทอานที่แบงเปน 6 สวนใหนักเรียนแตละกลุม กลุม
ละ1่มละ
สวน1 (แต
ลายๆแผ
ับจํพาอดี
นวนสมาชิ
ก
กลุ
ส่วนละส(แต่วนควรมี
ละกลุ่มหควรมี
หลายนเพืๆ่อให
แผ่พนอดี
เพื่อกให้
กับจ�ำนวน
สมาชิ
กแต่มล) ะกลุ่ม)
แตละกลุ
- แตละกลุมมีเวลา 3 นาที ชวยกันอานทําความเขาใจกับสวน

เรื่อง Influenza
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูถามนักเรียน เชน
T: Who’s absent today? Why?
S: Somsak is absent today because he’s sick.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู – อานบทความเกี่ยวกับอาการไข
แลวสรุปใจความสําคัญ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 40

ภาระงาน/ชิ้นงาน
- Mind Map
- นําขวดยา/ซองยา หรือบรรจุภัณฑยา
อื่นๆ มาคนละ 1 ชิ้นสําหรับบทเรียนตอไป

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ชุดเนื้อหาบทอานแบงเปนสวนๆ
จํานวน 6 ชุด
2. ใบความรูที่ 40.1 เรื่อง Influenza
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While - reading
5. ครูสอนนักเรียนเรื่องเทคนิคการอาน Skimming และ Scanning
การอานแบบสกิมมิ่ง (Skimming)
คือการอานขอความอยางเร็ว ๆ เปนจุด ๆ เชน อาน 2-3 คําแรก
หรือ 2-3 ประโยคแรกแลวขามไป อาจขามเปนประโยคหรือเปน
บรรทัด หรืออานเฉพาะประโยค แรกและประโยคสุดทายของแตละ
ยอหนา หรืออานเฉพาะคําหรือวลีที่สําคัญ ๆ การอานแบบนี้มี
จุดมุงหมายหลัก 2 ประการ คือ อานเพื่อเก็บประเด็นหรือใจความ
สําคัญ และอานเพื่อเก็บ รายละเอียดที่สําคัญบางอยาง
การอานแบบสกิมมิ่งมีประโยชนที่จะชวยประหยัดเวลาในการอาน
เพราะชวยให ผูอานอานเรื่องตาง ๆ ไดเร็วขึ้น และเขาใจใจความสําคัญ
ที่อานไดโดยไมจําเปนตองอาน รายละเอียดตลอดทั้งเรื่อง

เรื่อง Influenza
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ของบทอานที่กลุมตนไดรับ
- ครูใหนักเรียนจับกลุมใหม โดยในกลุมใหมนั้นจะตองมีสมาชิก
ที่มาจากกลุมเดิมทั้ง 6 กลุม เพื่อใหบทอานนั้นสมบูรณ
- สมาชิกในกลุมใหมชวยกันเรียงเนื้อหาของบทความ เพื่อใหเปน
บทความที่ไดใจความสมบูรณที่สุด

แผนการจัดการเรียนรูที่ 40
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

608

595
608

หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง Influenza
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
การอานแบบสแกนนิ่ง (Scanning)
จะเปนวิธีการหาขอมูลเฉพาะ เชน ตัวเลข วันที่ สถานที่ ชื่อคน
เปนตน จะเปนขอมูลที่ปรากฏใหผูอานเห็นไดอยางชัดเจนในบทอาน
โดยถาในคําถาม ถามถึงสถานที่ ก็ใหกวาดสายตาไลดูแตคําที่หมายถึง
สถานที่ ซึ่งสวนใหญจะเปนสถานที่เฉพาะ เปนชื่อเฉพาะ ดังนั้นตอง
ขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญแนนอน
ความแตกตางระหวาง Skimming และ Scanning
Skimming – เห็นใจความสําคัญของบทอาน มองเห็นภาพรวมแบบ
แบบคร่
ๆ ว่าาบทอ่
นนั่ย้นวกัเกีบ่ยอะไร
วกับอะไร
คราวๆ าววาบทอ
นนั้นาเกี
Scanning – หาขอมูลเฉพาะ
6. ครูถามคําถามนักเรียนแตละกลุมทีละคําถาม โดยใหเวลานักเรียน
เขียนคําตอบลงในกระดาษเพียงขอละ 1 นาที พรอมแนะใหนักเรียน
ใชเทคนิคการอานทั้ง 2 แบบชวยในการหาคําตอบ โดยใชขอมูลจาก
บทอานที่กลุมตนไดเรียบเรียงแลวเพื่อหาคําตอบ
7. เมื่อครบคําถามทั้ง 10 ขอแลว ใหแตละกลุมสลับกระดาษคําตอบ
กับกลุมขางๆ เพื่อตรวจ
8. กลุมที่ไดคะแนนมากที่สุดเปนผูชนะ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 40
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Post - reading
9. นักเรียนแบงกลุมจัดทํา Mind Map เกี่ยวกับบทความที่อาน
10. นักเรียนติดผลงาน Mind Map บนกระดาน
นักเรียนทุกคนชมผลงานของทุกกลุม และรวมกันเลือกกลุมที่สราง
Mind Map เกี่ยวกับบทอานไดชัดเจนและนาสนใจที่สุด
11. แจงนักเรียนนําขวดยา/ซองยา หรือบรรจุภัณฑยาอื่นๆ มาคนละ
1 ชิ้นสําหรับบทเรียนตอไป

เรื่อง Influenza
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 40
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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611
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. เขาใจบทความที่อาน
2. ตอบคําถามเกี่ยวกับบทความที่
อานได

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

1. สังเกตการทํา
กิจกรรม Jigsaw
Reading
2. ตรวจคําตอบ
กิจกรรมการถามตอบในขั้น While reading

ดานทักษะ/กระบวนการ
จับใจความสําคัญและราบละเอียด ตรวจภาระงาน
ของบทความเกี่ยวกับอาการไข
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
2. มีความใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

เกณฑ

แบบบันทึกผล
คะแนน

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 70

แบบประเมินการ
เขียน

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

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

598
611

612

ชุดคําถามที่ใชในขั้น While-Reading
1. Can the flu kill people?
2. What is the other name for flu?
3. Write 5 symptoms for influenza.
4. What do you have to do for preventing the flu?
5. How many people died from influenza in USA last year?
6. Is influenza dangerous?
7. Who recommends influenza vaccine?
8. When does the flu season start?
9. Should you have flu shot this year?
10. When does the flu season end?
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ชุดบทอาน
(ครูตัดเปน 6 สวน แจกนักเรียนกลุมละสวน)
Influenza is one of the common illnesses of winter. It is a viral infection
in the nose, throat and lungs.
We also call it ‘flu’. The flu may cause fever, cough, sore throat, a runny
or stuffy nose, headache, muscle aches and tiredness.
Most people feel better after 1 or 2 weeks. But for some people it may
be very dangerous. It may kill people.
One important and easy way of preventing the flu and other winter
illnesses is washing your hands regularly. When you wash your hands, you
you
awaythose
nasty germs.
germs.
washwash
away
those nasty
36000 people died from influenza in the United States of America last
year. Doctors recommend us to get the influenza vaccine (the flu shot).
This vaccine protects us from flu.
It’s best to get the vaccine in the fall, “before flu season”. Flu season
starts in November and usually ends in April. December, January and
February are the worst months for flu. Be careful in these months
because most people have it these days.
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ใบความรูที่ 40.1 เรื่อง Influenza
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 40 เรื่อง Influenza
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
INFLUENZA
Winter Illness
_Be careful in winter months_
Influenza is one of the common
illnesses of winter. It is a viral infection in the nose,
throat and lungs. We also call it ‘flu’. The flu may cause fever, cough,
sore throat, a runny or stuffy nose, headache, muscle aches and
tiredness. Most people feel better after 1 or 2 weeks. But for some
people it may be very dangerous. It may kill people. One important
and easy way of preventing the flu and other winter illnesses is washing
your hands regularly. When you wash your hands, you wash away those
nasty germs.

Dangerous
36000 people died
from influenza in the
United States of
America last year.
Doctors recommend
us to get the influenza
vaccine (the flu shot).
This vaccine protects
us from flu. It’s best to
get the vaccine in the
fall, “before flu
season”. Flu season
starts in November
and usually ends in
April. December,

Answer the questions:
Have you ever had flu before?
What is the other name for flu?
Write 5 symptoms for influenza.
What do you have to do for preventing the flu?
How many people died from influenza in USA last year?
Is influenza dangerous?
Who recommends influenza vaccine?
When does the flu season start?
Have you had flu shot this year?
When does the flu season end?
ที่มา http://www.eslprintables.com

January and February
are the worst months
for flu. Be careful in
these months because
most people have it
these days.
virus_

_Influenza

615
แบบบันทึกผลคะแนน
คําชี้แจง: ทําเครื่องหมายถูกหากกลุมใดตอบถูกในขอนั้น และทําเครื่องหมายกากบาทหากตอบผิด
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวม

กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

กลุมที่ 4

กลุมที่ 5

602
615

616

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5

5

คะแนนรวม

5

ความพยายามในการเขียน

5

โครงสรางไวยากรณ
ความตอเน่ืองในการใชภาษา
เรียบเรียง

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

ความสามารถในการเขียน

แบบประเมินการเขียน

5

25

หมายเหตุ

603
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เกณฑการใหคะแนนทักษะการเขียน
สิ่งที่ตองการวัด
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
1. ความสามารถในการ
เขียนเปนคําๆ ไมเปน เขียนได แตก็ยากแก เขียนเนื้อหาได แตมีการ เขียนโดยมีสํานวนภาษา สามารถเขียนได
เขียน
ประโยคหรือขอความ การ
สะกดคําผิดอยูมาก
แมปะปนอยู แตก็ยังพอ อยางถูกตอง
การทําความเขาใจ
(Writing Ability)
ทําความเขาใจ
เขาใจ
ใหผูอานเขาใจได
อยางชัดเจน
2. คําศัพท (Vocabulary) มีความสามารถในการ มีความสามารถใน
มีความสามารถในการใช มีความสามารถ
มีความสามารถในการใช
วามสามารถใน
ใชคําศัพทคอนขาง
การใชคําคศั�ำศั
พทพไท์ดอได้ยอาย่ง าง คําศัพทในการเขียน
การใชคําศัพทคอนขาง คําศัพทอยูในระดับพอใช ในการใช้
จํากัดมาก
เรื่องราวไดอยางเหมาะสม
เหมาะสม
จํากัดมีคําศัพทพื้นฐาน
มีคําศัพทพื้นฐาน
อีกทั้งรูจักใชสํานวนในการ
สะสมอยูเพียงประมาณ
สะสมอยูเพียง
เขียนดวย
200 คํา
ประมาณ 100 คํา
3. โครงสรางไวยากรณ
มีขอผิดพลาดในการ สามารถใชไวยากรณใน ใชไวยากรณผิดพลาดอยู มีขอผิดพลาดในการใช ใชไวยากรณถูกตอง
(Grammatical
ใชไวยากรณอยูมาก วงที่จํากัด สามารถ
บาง แตผูอานก็สามารถ ไวยากรณเพียงเล็กนอย สื่อความหมายของประโยค
structure)
แมแตในประโยค
เขียนไดโดยการใช
อานเขาใจได
แตมิไดทําใหความหมาย ไดชัดเจน
ของประโยคเปลี่ยนไป
พื้นฐานงาย ๆ
ประโยคงาย ๆ สั้น ๆ
4. ความตอเนื่องในการใช เนื้อความที่เขียนไม
สามารถเขียนเนื้อความ มีการเขียนที่ไมตอเนื่อง สามารถเขียนเรื่องราวได สามารถเขียนเรื่องราวได
ภาษา ยบเรียง
คอยตอเนื่องกัน
ตอเนื่องไดพอใช แตยัง ในบางชวง แตผูอาน
อยางตอเนื่อง แตยังมี
อยางตอเนื่อง เรียบเรียง
ภาษาเรี
(Continuity)
เรียบเรียง
มีความบางตอน
บางชวงบางตอนที่ขาด ภาษาไดสละสลวย
ก็สามารถเขาใจสิ่งที่
(Continuity)
กระโดดบาง
ความสละสลวยของ
เขียน ได
ภาษา
604
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1 คะแนน
ใชความพยายาม
ในการเขียนนอย
และไม สนใจวาผูอาน
จะเขาใจในสิ่งที่ตน
เขียนหรือไม

2 คะแนน
ใชความพยายามใน
การเขียนบาง แตก็ไม
พยายามมากนักใน
การที่จะเขียนใหผูอาน
เขาใจ

3 คะแนน
ใชความพยายามที่จะ
เขียนใหผูอานเขาใจ
โดยพยายามเขียนเสริมเติม
ประโยคบาง โดยอาจจะ
ใชภาษาแมเขาชวยบาง
ในการทําความเขาใจ

หมายเหตุ : พัฒนาจาก Bartz, Walter H. (1979) และ Finocchiaro, M. และSako, S. (1983)

สิ่งที่ตองการวัด
5. ความพยายามใน
การเขียน
(Effort to
communicate)

4 คะแนน
มีความพยายาม
อยางเต็มที่ในการที่จะ
เขียนใหผูอานเขาใจ
ดวยการเขียนเสริมหรือ
อธิบายเพิ่มเติม เพื่อสราง
ความเขาใจที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น

5 คะแนน
ใชความพยายามมากเปน
พิเศษที่จะเขียนใหผูอาน
เขาใจ สามารถแสดงออก
ถึงความพยายามอยางสูง
ทั้งการใชศัพท สํานวน
ประโยค เพื่อชวยใหผูอาน
เขาใจในสิ่งที่ตนเขียน
โดยการเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียดในเนื้อหา
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619
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 40 เรื่อง Influenza
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ

606
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
งานที่มอบหมาย

ผาน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดบาง
ประเด็น และ ไม
รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การเรียนรูแ ละรวม
กิจกรรมการ
การเรี
บางครั
เรียนรูยบนรู
างครั
้ง ้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพี
วาม ยร
เพี
ยรพยายาม
พยายามในการ
เรียนรูและร
ในการเรี
ยนรูวแมละรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางาน
ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในงานที่มอบหมาย ที่มอบหมาย
ในการทํางานไดรับ ในการทํางานที่
มอบหมายใหสําเร็จ ไดรับมอบหมายให
ทํางานดวยความ
ย
เพียรพยายาม
และ
าร บปรุง
ส�สํำาเร็จ มีการปรั
ความเพี
ยรพยายาม
อดทนเพื่อใหง่อาน
ปรับปรุฒงนาการทํ
และ างาน
และพั
และอดทนเพื
ใหงาน
พัฒดนาการทํ
ให
ีขึ้น างาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่
ไดรับมอบหมายให
ส�สํำาเร็จ มีการ
ารปรับปรุง
ปรับปรุฒงนาการทํ
และ างาน
และพั
พัฒดนาการทํ
างาน
ให
ีขึ้นภายในเวลา
ึ้นภายในเวลา
ทีให่กดําีขหนด
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
ตอบคําถามรายละเอียดของบทความเกี่ยวกับยา

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
เลือกยาที่เหมาะสมกับอาการปวยไดจากการอาน
สลากยา

หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
การอานฉลากยา

-Well, I feel so bad now. I have a terrible headache.
Please give me some medicine.
นักเรียนตัวแทนกลุม เลือกขวดยาที่วางบนโตะครูมาให
ครูผูที่นํามาถูกตองได 1 คะแนน
-Now I just feel pain in my stomach. Please give me
some medicine.
นักเรียนตัวแทนกลุม เลือกขวดยาที่วางบนโตะครูมาใหครู ผูที่
นํผู้ทามาถู
กตอกงได
1 คะแนน
ี่น�ำมาถู
ต้องได้
1 คะแนน
นักเรียนรวมกันสรุปทําอยางไรจึงจะรูคําตอบในแตละรายการ
วา ควรเลือกยาขวดใดใหเหมาะกับอาการเจ็บปวย

เรื่อง Medicine Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. นักเรียนเลนเกมทายประเภทยา
ครูแบงนักเรียนเปน 3 กลุม แตละกลุมสงตัวแทน 1 คนเลือก
ขวดหลังจากที่ครูบรรยายอาการปวย

แผนการจัดการเรียนรูที่ 41

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ขวดยา/ซองยา หรือบรรจุภัณฑยาอื่นๆ
ซึ่งเปนภาระงานจากชั่วโมงเรียนที่แลว
2. สลากที่ใชเลนกิจกรรม Bingo จาก
แผนการเรียนรูที่ 38 (อาการปวยตางๆ)
3. ใบงานที่ 41.1
4. ใบงานที่ 41.2
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While – reading
ๆ ที่ค่ครูรูสสั่งั่ง
5. นักเรียนทุกคนนําขวดยา/ซองยา หรือบรรจุภัณฑ์ฑยยาอื
าอื่น่นๆที

Pre - reading
3. ครูอธิบายขวดยา 3 ชนิดในกิจกรรมที่ 1 ประกอบดวย
stomachache syrup, headache pill, cough syrup ให
นักเรียนรวมกันระดมสมองหาคําศัพทที่รักษาอาการปวยตาง ๆ
ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่องการอานฉลากยา มีคําศัพท สํานวน
เกี่ยวกับการใชยา เชน cough medicine, cold medicine,
aspirin, eye drops, pain killer, flu medicine, antibiotics,
vitamins
4. นักเรียนพิจารณาขอความที่ปรากฏบนฉลากยา คนหา
ความหมายคําศัพท

เรื่อง Medicine Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
(อาการแรกตัวชวยคือคําวา a terrible headache ตองการ
ขวดยาแกปวด อาการที่สองตัวชวยคือคําวา stomach ตองการ
ขวดยาแกปวดทอง นักเรียนตองเขาใจการอานฉลากยา)
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู-ตอบคําถามรายละเอียดของ
บทความเกี่ยวกับยา

แผนการจัดการเรียนรูที่ 41
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง Medicine Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ใหเอามาจากบทเรียนที่แลว มารวมกันในกลองหนาหอง
6. นักเรียนทบทวนความรูเรื่องคําศัพทและอาการเจ็บปวย
(ทบทวนเพิ่มเติมไดจากใบงานที่ 38.1 เรื่อง Illness, injuries and
symptoms จากแผนการเรียนรูที่ 38)
7. แบงนักเรียนเปนกลุม 4-5 กลุม กลุมละเทาๆกัน เพื่อทํา
กิจกรรม “What’s wrong with me?”
- ครูนําสลากที่ใชเลนกิจกรรม Bingo จากแผนการเรียนรูที่ 38
(อาการปวยตางๆ)
- แตละกลุมสงตัวแทนไปจับสลากอาการปวยจากครู
แลวกลับมาอานใหสมาชิกในกลุมฟง
- เมื่อเพื่อนอานอาการเจ็บปวยใหกลุมฟงแลว สงตัวแทนกลุม
ละ 1 คน วิ่งไปอานสลากยาที่นักเรียนนํามารวมกันอยูหนาหอง
เพื่อหายาที่ใชรักษาอาการที่เพื่อนในกลุมของตนจับสลากๆได
โดยตองสามารถบอกไดวาประโยคใดที่ทําใหทราบวายาชนิดนี้
ใชรักษา โรคนั้นๆได
- เปลี่ยนตัวแทนกลุมทํากิจกรรมไปเรื่อยๆ กลุมที่หายารักษา
ไดถูกตองจํานวนมากที่สุดเปนผูชนะ
8. แตละกลุมชวยกันเขียนสรุปวาอาการเจ็บปวยที่ตนไดรับ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 41
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Post - reading
9. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 คนศึกษาใบงานที่ 41.2 Cough
Syrup รวมกันศึกษารายละเอียดในใบงาน จากนั้นนักเรียนแตละ
กลุมตั้งคําถามเกี่ยวกับฉลากยา กลุมละ 1 คําถาม เชน
What’s the name of this medicine? For whom is this
medicine? What are ingredients of this medicine?
นักเรียนและครูรวมกันตอบคําถามที่แตละกลุมนําเสนอ
10. นักเรียนรายบุคคลอานรายละเอียดของใบงาน และตอบ
คําถามตอทายบทอาน
11. นักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบ

เรื่อง Medicine Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
สามารถใชยาชนิดใดรักษาไดบาง (ใบงานที่ 41.1)

แผนการจัดการเรียนรูที่ 41
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

624
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625
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
ตอบคําถามรายละเอียดของ ตรวจใบงานที่ 41.2
บทความเกี่ยวกับยาที่ตนอาน

เครื่องมือที่ใช

ดานทักษะ/กระบวนการ
เลือกยาที่เหมาะสมกับอาการ สังเกตการทํากิจกรรม
ปวยไดจากการอานสลากยา “What’s wrong with
me?”
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
2. มีความใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

เกณฑ

ใบงานที่ 41.2

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 70

ใบงาน 41.1

ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบงานที่ 41.1 เรื่อง What’s wrong with me?
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 41 เรื่อง Medicine Label
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions:
Directions: Complete the tables.

Sickness
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diarrhea

Symptom
I have to keep running to the
toilet. I must drink of water.

Medicine
………………………………
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ใบงานที่ 41.2 เรื่อง cough syrup
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 41 เรื่อง Medicine Label
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the medicine label and answer the questions.
KIMBALLWHITE PINE AND TAR
COUGH SYRUP
ALGOHOL 4%
CHLOROFORM 4 Minims
FOR
Coughs, colds, Hoarseness
Sore Throat, Bronchitis
And all Diseases of the
Throat and Lungs
DIRECTION
Adults, one teaspoonful:
Children in proportion to age, to be taken
every 3 or 4 hours or when cough is troublesome.
PREPARED BY
KIMBALL PHARMACY
Xdxc 3401 Fullerton Ave.
Tel. Belmont 6942 CHICAGO
Shake well be for using

Reference: http://ny-image0.etsy.com
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Directions: Reads the medicine label and answer the questions.
1. The Kimball was produced by__________________?
a.
Kimball Pharmacy
b.
Fullerton Ave.
c.
Chicago
d.
White pine and tar
2. The Kimball is a/an________________.
a.
alcohol
b.
Cough syrup
c.
medicine
d.
beverage
3. How many teaspoonfuls are for adults?
a.
½ teaspoonful
b.
one teaspoonful
c.
2 teaspoonfuls
d.
3 teaspoonfuls
4. What is this medicine for?
a.
Coughs, colds, Hoarseness
b.
Sore Throat, Bronchitis
c.
And all Diseases of the Throat and Lungs
d.
All are corrects
5. Take medicine _________________or when cough is troublesome.
When cough is troublesome, you can repeat _____________________.
a.
every 3 or 4 hours
b.
every 3 or 4 days
c.
every 3 or 4 seconds
d.
every 3 or 4 minutes
6. According to the instructions, what would you do before taking the medication?
a.
Shake it.
b.
Heat it.
c.
Add water to it.
d.
See a doctor.
7. Most likely, this medicine is_________________.
a.
a pill
b.
an injection
c.
capsule
d.
syrup
8. According to the instructions on the label of this medicine children should take ____.
a.
one teaspoonful
b.
two teaspoonfuls
c.
three teaspoonfuls
d.
in proportion to age
9. What is the maximum amount of medication that should be taken by an adult in a four
hour period?
a.
One teaspoonful.
b.
Two teaspoonfuls.
c.
Three spoonfuls
d.
Four teaspoonfuls.
10. What does the word “troublesome” mean?
a.
Comfortable.
b.
Uncomfortable.
c.
Feel good.
d.
Easy to eat.
(เฉลย 1. A 2. B 3. B 4. D 5. A 6. A 7 d 8 d 9 b 10 b)
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 41
40 เรื่อง Medicine Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผา น (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ
ไมปฏิบตั ิตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบใน ขอตกลง และไม
ขอตกลงไดบาง
งานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตองานที่ ประเด็น และ ไม
มอบหมาย
รับผิดชอบตองานที่
มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและมี
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
ความเพียรพยายามใน
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
การเรียนรู และรวม
และมีความเพียร
กิจกรรม
พยายามในการ
การเรียนรู
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บางครั้ง
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบในงาน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบใน
ที่มอบหมาย ทํางานดวย ที่มอบหมาย
การทํางานไดรับ
ความเพียรพยายาม และ
มอบหมายใหสําเร็จ
อดทนเพื่อใหงานสําเร็จ
ตามเปาหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทํางานที่ไดรบั
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ มี
ความเพียรพยายามในการ
เรียนรูและเต็มใจรวม
กิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทํางานที่ไดรบั
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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คุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
ระบุรายละเอียดจากบรรจุภัณฑอาหารที่อานได

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
เขาใจฉลากบรรจุภัณฑอาหารที่อาน

ขอบเขตเนื้อหา
การอานฉลากผลิตภัณฑอาหาร

หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Pre - reading
3. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนรับประทานและ
สวนประกอบ เชน
- What did you eat for breakfast this morning?
- What were the ingredients of your food?
- Is it good for your health? etc.
นักเรียนคนควาหาคําศัพทที่เปนองคประกอบของอาหาร
ทีน่ ักเรียนชอบรับประทาน และฝกการบอกประโยชนของอาหาร
ทีช่ อบดวย
4. นักเรียนฝกถามคําถามเกี่ยวกับอาหาร และการตอบ
- What is the name/brand of this food?
- What are ingredients of this food?

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูชูภาพซองอาหารที่ปดชื่อ ใหนักเรียนบอกวาเปนผลิตภัณฑใด
T: Can you tell what the brand of this product is?
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู-ระบุรายละเอียดสิ่งที่อาน

เรื่อง Food Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 42

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บรรจุภัณฑอาหาร 3 อยาง
2. ใบงานที่ 42.1
3. ใบงานที่ 42.2

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - reading
7. นักเรียนแบงกลุม 3 กลุม ทําใบงานที่ 42.2 รับฉลากผลิตภัณฑ
อาหารกลุมละ 1 รายการ แลวตอบคําถามเกี่ยวกับอาหารตามที่
กําหนดในขอ 4 (ใชเวลา 5 นาที)
เมื่อหมดเวลา นักเรียนเปลี่ยนฉลากผลิตภัณฑอาหาร และทํา
กิจกรรมเหมือนเดิม จนครบฉลากผลิตภัณฑอาหารทั้ง 3 รายการ
8. นักเรียนทั้ง 3 กลุมนําผลการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับฉลากอาหาร
ปด ที่กระดานหนาหอง จากนั้นนักเรียนเดินชมบันทึกของทุกกลุม
9. รวมกันสรุปบทเรียน

While - reading
5. นักเรียนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับฉลากบรรจุภัณฑอาหาร
ทั้ง 3 รายการในใบงานที่ 42.1
6. นักเรียนตรวจสอบความถูกตองของการทําแบบทดสอบ

เรื่อง Food Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
- When was this food produced?
- When is the expiration day?
- Is this food healthy or not?

แผนการจัดการเรียนรูที่ 42
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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633
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
เขาใจฉลากบรรจุภัณฑอาหาร ตรวจใบงานที่ 42.1
ที่อาน
(1-3)
ดานทักษะ/กระบวนการ
อภิปรายกลุมเพื่อระบุ
รายละเอียดสิ่งที่อานได

1. ตรวจใบงานที่ 42.2
2. สังเกตการทํางาน
กลุม

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
2. มีความใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ใบงานที่ 42.1 (1-3) ผานเกณฑประเมิน
รอยละ 70

1. ใบงานที่ 42.2
ผานเกณฑประเมิน
2. แบบประเมินการ รอยละ 60
ทํางานกลุม
แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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634
ใบงานที่ 42.1 (1)
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Food Label
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the food label below and then choose the best answer.

BRANDS’
Essence of Chicken for children
with Honey 5% is made from fine quality
young chickens, fortified with vitamin B Complex
and honey 5% that help nourish the body
and promote appetite. No preservatives and No colors added.
Suitable for children who are growing up.
1. Name of product :
a.

BRANDS

b.

chickens

c.

HONEY

d.

Horse

2. Kind of product :
a.

Tonic

b.

Dessert

c.

Drink

d.

Shampoo

3. Honey helps the body ______________.
a.

be stronger

b.

love to eat

c.

love

d.

a and b

4. This food is made from______________.
a.

honey

b.

young chickens

c.

colors

d.

water

5. “No preservatives and no colors added” means ____________.
a.

do not add preservative and colors b.

add preservative and colors

c.

add preservative only

add colors only

d.
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635
ใบงานที่ 42.1 (2)
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Food Label
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the food label below and then choose the best answer.
VITAMILK
DOUBLE BLACK
Black Sesame and Sinin Rice Soymilk
SHAKE WELL
BEST BEFOR
01/08/2016
1. Name of product :
a.

VITAMILK

b.

Sinin Rice

c.

SESAME

d.

SOYMILK

2. Kind of product :
a.

Shampoo

b.

Soap

c.

Tonic

d.

Drink

3. DOUBLE BLACK comes from ………………………………… .
a.

bean

b.

Sinin Rice and Sesame

c.

a and b

d.

Soymilk

4. It is made from………………………………………………………. .
a.

Soy milk

b.

Oil from animals

c.

Oil from flowers

d.

Soymilk, Sinin Rice, Sesame etc.

5. BEST BEFOR 01/08/2016 means ………………………
a.

This product can be used after 01/08/2016

b.

You can use this product all the time.

c.

You have to eat this product before 01/08/2016

c.

It is good to drink it in the evening.
----------------------------------------------------------------------------
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636
ใบงานที่ 42.1 (3)
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Food Label
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the food label below and then choose the best answer.
1. If on the food packet shows “Exp. Date 20/02/ 2015” it means
a.
You have to eat this food before the 20th of February 2015.
b.
You can eat this food all the time.
c.

You can eat this food on 20 February 2015

d.

It is good to eat this food next year.

2. Which one is wrong?
a.
You have to eat foods that say on the packet “high sodium.”
b.
Sodium is not good for your health.
c.
You have to read the food label before you buy the product.
d.
Chip is good for your health.
3. Keep Fresh Without Refrigeration means ________________.
a.
You have to put this product in the refrigeration
b.
You have to put this product in the refrigeration before you eat it.
c.
No need to put this product in the refrigeration.
d.
Good to keep this product in high temperature.
SCOTCH
Prune Essence Concentrate plus Vitamins
4. Name of product :
a.

PRUNE

b.

SUGAR

c.

VITAMINs

d.

SCOTCH

5. If you drink this product you can get ________________________.
a.

more water

b.

more vitamins

c.

more fat

d.

more vegetable
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เฉลยใบงานที
เฉลยใบงาน ่ 42.1 (1), (2), (3)
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Food Label
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ใบงาน 42.1 (1)
เฉลย 1. a 2. c

3. d

4. b

5. a

ใบงาน 42.1 (2)
เฉลย 1. a
2. d

3. b

4. d

5. C

ใบงาน 42.1 (3)
เฉลย 1. a

2. d

3. c

4. d

5. B
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638
ใบงานที่ 42.2
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Food Label
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions:
Directions: Read the food labels and answer the questions.

Questions
1. What is the
name/brand of this
food?
2. What are
ingredients of this
food?
3. When was this
food produced?

4. When is the
expiration day?
5. Is this food
healthy or not?

BRANDS

Vitamilk

Scotch
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639
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Food Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

ชื่อ – สกุล

ยอมรั
ยอมรับฟับงฟความคิ
งความดเห็น
ของผู้อื่น
คิดเห็นของผอื่น
ความคิ
ความคิดริดเริเ่มริสร้
่ม างสรรค์
สรางสรรค
การตรงตอเวลา

เลขที่

ความร่
ความรวมมื
วมมือในการ
อในการ
ทำ�งาน
ทํางาน
ความตั้งใจทํางาน

รายการประเมิน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 42 เรื่อง Food Label
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ
กิจกรรม และรับผิดชอบใน
งานที่มอบหมาย

ไมผา น (0)
ไมปฏิบตั ิตนตาม
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

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรม
การเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บางครั้ง

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ มี
ความเพียรพยายามในการ
เรียนรูและเต็มใจรวม
กิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางาน
ในงานที่มอบหมาย
ที่มอบหมาย
ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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เรื่อง What do you eat?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

Pre - reading
3. นักเรียนแบงกลุม 4-5 กลุม แลวใชทักษะการอานแบบ Scanning
ชวยกันหาคําศัพทที่เกี่ยวกับสารอาหาร/คุณคาทางโภชนาการ ในบท
อานเรื่อง “What do you eat?” ในใบความรูที่ 43
4. แตละกลุมชวยกันทําแผนผัง แยกคําศัพทที่ไดจากการอานในขอ 3.
เปน 2 กลุม คือ กลุมสารอาหาร/คํา ที่ควรจัดอยูในประเภท Junk

ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
บทความเกี่ยวกับ healthy food & junk food Warm up
1. ครูติดรูปภาพอาหารหลากหลายประเภทบนกระดาน ใหนักเรียน
จุดประสงคการเรียนรู
รวมกันจัดกลุมอาหารเปนกลุม พรอมอธิบายเหตุผลในการจัดกลุม
ดานความรู
T: Divide the pictures into groups as you like then give
1. จําแนกประเภทของสารอาหาร
the reason of your grouping.
2. บอกรายละเอียดของเรื่องที่อานได
นักเรียนอาจแบงอาหารที่เห็นออกเปนหลายกลุม ครูพยายามแนะนํา
นักเรียนลองจัดกลุมอาหารตามคุณคาทางโภชนาการ เชน Junk
ดานทักษะและกระบวนการ
Food กับ Healthy Food
เขียนผังความคิดนําเสนออาหารที่เปนประโยชน
2. ครูกระตุนใหนักเรียนบอกวา อะไรที่เปนตัวแบงวาอาหารประเภท
ที่ตนเองชอบได
ใดเปน Junk Food กับ Healthy Food (คุณคาทางโภชนาการ)

หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 43

ภาระงาน/ชิ้นงาน
Mind Map

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. รูปภาพอาหาร
2. ใบความรูที่ 43
3. ใบงานที่ 43.1
4. ใบงานที่ 43.2
5. กระดาษบรูฟทํา Mind Map

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - reading
7. สมาชิกในกลุมบอกอาหารที่ตัวเองชื่นชอบมาคนละ 3 อยาง
จากนั้นชวยกันพิจารณาในกลุมวาอาหารแตละชนิดของสมาชิกนั้น
เปน Junk Food หรือ Healthy Food
8. นําขอมูลที่ไดในขอ 7. มาทําเปน Mind Map เรื่อง My Favorite
Healthy Food
9. นําผลงานที่ได ติดตามปายประกาศของหองหรือบริเวณตาง ๆ ใน
โรงเรียน

While – reading
5. นักเรียนแตละกลุมชวยกันอานบทอานเรื่อง “What do you
eat?” ในใบความรูที่ 43 อีกครั้ง พรอมชวยกันพิจารณาใจความสําคัญ
ของบทความภายในเวลา 5 นาที
6. นักเรียนตอบคําถาม True or False ในใบงานที่ 43.2

เรื่อง What do you eat?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Food และอีกกลุมคือ กลุมสารอาหาร/คํา ที่ควรจัดอยูในประเภท
Healthy Food ในใบงานที่ 43.1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 43
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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645
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. จําแนกประเภทของ
สารอาหาร
2. บอกรายละเอียดของเรื่อง
ที่อานได
ดานทักษะ/กระบวนการ
เขียนผังความคิดนําเสนอ
อาหารที่เปนประโยชนที่
ตนเองชอบได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. มีความใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

1. ตรวจใบงานที่ 43.1
2. ตรวจใบงานที่ 43.2

1. ใบงานที่ 43.1
2. ใบงานที่ 43.2

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

ตรวจ Mind Map

แบบประเมินการ
เขียนผังความคิด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ...............................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค ...................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข...................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรูที่ 43 เรื่อง What do you eat?
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง What do you eat?
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Healthy Foods are low in
fat and saturated fat
and contains limited
amounts of cholesterol
and sodium. If it is a
single-item food, it must
also provide at least 10
percent of one or more
of vitamins A or C, iron,
calcium, protein, or
fiber. Healthy food helps
people maintain a healthy
weight while also
providing them with
plenty of energy. Not
only will people feel
better and have more
energy when eating well,
but their skin, teeth, and
hair will also reflect
their good choices.

Junk food is a slang
word for foods with
limited nutritional value;
we can include foods
that are high in salt,
sugar, fat or calories
and low nutrient

Read and circle

content.
Salted snack foods,

T (true) or

candy, gum, most sweet

F (false)

food and carbonated

desserts, fried fast
beverages are some of
the major junk foods.
Generally, they offer
little in terms of
protein, vitamins or
minerals and lots of
calories from sugar or
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ใบงานที่ 43.1 เรื่อง What do you eat?
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง What do you eat?
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the passage and complete the chart.
FOOD
Junk Food

Healthy Food

1.

1.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

2.

2.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

3.

3.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

4.

4.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..
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เฉลย
เฉลย ใบงานที่ 43.1 เรื่อง What do you eat?
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง What do you eat?
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the passage and complete the chart.
FOOD
Junk Food

Healthy Food

1)

1)

Low in fat and saturated

High in salt, sugar, fat or calories

2)

2)

Limited amount of cholesterol and

Low nutrient content

sodium

3)

3)

Contain vitamin A or C, iron

Carbonated beverages

4)
Calcium, protein, fiber at least 10%
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ใบงานที่ 43.2
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง What do you eat?
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the text and answer True or False.

1. Junk food makes you feel good.

(T F)

2. Healthy food provides energy.

(T F)

3. Healthy foods are high in salt.

(T F)

4. Junk food offers lots of calories.

(T F)

5. Candy and gum are healthy food.

(T F)

6. Healthy food makes you look good.

(T F)

7. Healthy food is low invitamins.

(T F)

8. Junk food offers low nutrient content.

(T F)

9. Salted snack foods, candy, gum, most
sweet desserts, fried fast food are
unhealthy.

(T F)

10. Eating well helps you feel better and
have more energy.

(T F)
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650
เฉลย ใบงานที่ 43.2
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง What do you eat?
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the text and answer True or False.

1.

F

2.

T

3.

F

4.

T

5.

F

6.

T

7.

F

8.

T

9.

T

10. T
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ตัวอยางแนวคําตอบ Mind Map
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง What do you eat?
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the text and answer True or False.

Fried mackerel
with shrimp paste
sauce
Tom yam Kung

My Favorite
Healthy Food

Stir-fried vegetable
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บัตรภาพ เรื่อง Healthy or Junk
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง What do you eat?
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Group these foods and give reason (s) of your grouping.
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1.
.2.2
.3.3
.4.4
.5.5
.6.6
.7.7
.8.8
.9.9
.10.
10
.11.
11
.12.
12
.13.
13
.14.
14
.15.
15
.16.
16
.17.
17
.18.
18
.19.
19
.20.
20

การนําเสนอผลงานและการออกแบบ

คะแนนรวม

ที่

เนื้อหา

แบบประเมินแผนผังความคิด (Mind Map)

5

5

10

ชื่อ - นามสกุล

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping)
รายการ
ประเมิน

เนื้อหา

ระดับคะแนน
5
4
3
แสดงความรู
แสดงความรู
แสดงความรู
ความเขาใจใน ความเขาใจใน ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา เนื้อหาที่คนควา เนื้อหาที่คนควา
มาปานกลาง
มาอยางดีมาก มาอยางดี
มีข้ นั ตอนครบถวน มีข้นั ตอนครบถวน ขาดขั้นตอนและ
มีการ สรุปความ มีการสรุปความ รายละเอียด
มีการสรุป
คิดเห็นโดยใช คิดเห็นโดยใช
เหตุผลไดอยาง เหตุผลไดอยาง ความคิดเห็น
สมเหตุ สมผล สมเหตุสมผล

จัดทําแผนภาพ
อยางเปนระบบ
และนําเสนอ
ดวยขอมูล
ที่ถกู ตอง
ครอบคลุมหัวขอ
การ
นําเสนอ และรายละเอียด
ผลงาน ที่สําคัญและมี
และการ การใชรูปภาพ
ออกแบบ ตัวอักษรและ
สีสันเราความ
สนใจมีมาตรา
สวนและสมดุล
ของภาพ

จัดทําแผนภาพ
อยางเปนระบบ
และนําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตอง
ครอบคลุมหัวขอ
และรายละเอียด
ที่สําคัญ
ขาดรายละเอียด
ในบางหัวขอ และ
มีการใชรูปภาพ
ตัวอักษรและ สี
สันเราความ
สนใจมีมาตรา
สวนและสมดุล
ของภาพ

จัดทําแผนภาพ
นําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตอง
แตไมครอบคลุม
หัวขอที่สําคัญ
บางประเด็น
และขาด
รายละเอียดและ
มีการใช
ตัวอักษรและ
สีสันนาสนใจ
ขาดมาตราสวน
และสมดุลของ
ภาพ

2
แสดงความรู
ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา
มาปานกลาง
ขาดขั้นตอนและ
รายละเอียด
ไมมีการสรุป
ความคิดเห็น

1
แสดงความรู
ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา
มาไดนอย
ขาดขั้นตอนและ
รายละเอียด

จัดทําแผนภาพ
นําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตอง
บางสวนขาด
บางประเด็น
สําคัญและขาด
รายละเอียดและ
ขาดการใช
ตัวอักษรและ
สีสันมาตราสวน
และสมดุลของ
ภาพไมได
สัดสวน

จัดทําแผนภาพ
นําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตอง
บางสวนขาด
บางประเด็น
สําคัญและ
สมดุลของภาพ
ไมไดสัดสวน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 43 เรื่อง What do you eat?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผา น (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ
ไมปฏิบัติตน
ปฏิบัติตนตาม ขอ
ตามขอตกลง
ตกลงได
กิจกรรม และรับผิดชอบ
และไมรับผิดชอบ บางประเด็น และ
ในงานที่มอบหมาย
ตองานที่มอบหมาย ไมรับผิดชอบตอ
งานที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงาน
ที่มอบหมายเพียง
บางสวน

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรม
การเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และมีคความเพี
และมี
วามเพียรพยายาม
ยร
พยายามในการ
ในการเรียนรูและรวม
เรี
นรูและรวมยนรู
กิจยกรรมการเรี
กิบางครั
จกรรมการเรี
ยนรู
้ง
บางครั้ง

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีมีคความเพี
และ
วามเพียรพยายาม
ยร
พยายามในการ
ในการเรียนรูและรวม
เรี
นรูและรวมยนรู
กิจยกรรมการเรี
กิบจอกรรมการเรี
ยนรู
ยครั้ง
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
ใจรวม
กิรวจมกิ
กรรม
จกรรมการเรียนรู
การเรี
ทุกครั้งยนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบในงาน ไมตั้งใจทํางาน
ที่มอบหมาย ทํางานดวย
ที่มอบหมาย
ความเพียรพยายาม และ
อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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เรื่อง I Like Playing Sports
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
การพูดถึงกิจกรรมยามวางหรือขอมูลอื่นๆของตนเอง Warm up
1. ครูสอบถามเพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานของนักเรียนเรื่อง
จุดประสงคการเรียนรู
คํานาม และหนาที่ของคํานาม พรอมใหนักเรียนยกตัวอยางคํานาม
ดานความรู
ทั่วไปที่นักเรียนรูจัก
บอกความแตกตางของการใช V.ing ในรูปของ
2. ครูถามนักเรียนวา มีอยางอื่นที่ใชแทนคํานามไดหรือไม
Gerund และ Continuous Form
Presentation
ดานทักษะและกระบวนการ
3. ครูยกตัวอยางประโยคที่มีการใชคํากริยา V.ing ในรูปของ
1. เปลี่ยนคํากริยา(Verb) เปนอาการนาม(Gerund) Gerund และ Continuous Form เชน
- Eating pizza makes
ได
- I am eating pizza.
me fat.
2. พูดหรือนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเองโดยใช
- They are jogging in the park. - They finished
อาการนาม(Gerund) ได
jogging in the park.
ดานคุณลักษณะ
4. ใหนักเรียนสังเกตการใช V.ing ของประโยคตัวอยางทั้ง 2 ฝง
1. มีวินัย
แลวสรุปขอแตกตาง (Gerund และ Continuous Form)
2. ใฝเรียนรู
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการใช Gerund พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึงขอ
3. มุงมั่นในการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 44

ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. นาฬิกาจับเวลาสําหรับกิจกรรม Circle
Mingle
2. ใบงานที่ 44.1 เรื่อง Continuous Form
VS Gerund

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

660

647
660

หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Practice
7. นักเรียนทําใบงานที่ 44.1 เรื่อง Continuous Form VS
Gerund
8. ครูเขียนประโยคตัวอยางบนกระดานดังตอไปนี้
I like ______________.

เรื่อง I Like Playing Sports
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
แตกตางระหวางการใช Gerund และ Continuous Form
6. ครูยกตัวอยาง (โดยการเขียนหรือพูด) คําศัพทที่เปนคํากริยา
แลวใหนักเรียนเปนเปน Gerund เชน
Teacher
Students
eat
eating
walk
walking
run
running
sleep
sleeping
shop
shopping
exercising
exercise
working
work
… etc.
… etc.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 44
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง I Like Playing Sports
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
_______________ is my favorite free-time
activity.
_______________ makes me happy.
9. ครูสุมนักเรียนใหพูดตามประโยคตัวอยางบนกระดาน โดยเติม
Gerund ลงในชองวาง (นักเรียนสามารถเปลี่ยนขอมูลบางอยางใน
ตําแหนงของตัวหนาได)
10. นักเรียนฝกพูดประโยคของตนเอง แลวแลกเปลี่ยนสนทนากับ
เพื่อนขางๆ
11. นักเรียนทํากิจกรรม “Circle mingle”
- ครูใหนักเรียนยืนเปนวงกลมซอนกัน 2 วง โดยใหนักเรียนที่
เปนวงกลมดานนอกและดานในหันหนาเขาหากันเปนคู (หาก
นักเรียนมีจํานวนมาก ครูสามารถแบงเปนวงกลม 4 วงได)
- นักเรียนพูดประโยคขอมูลของตนเองใหเพื่อนที่อยูตรงหนา
ตัวเองฟงจากนั้นสลับกันพูดพรอมจดบันทึกขอมูลกิจกรรมของ
เพื่อนที่ตนสนทนาดวย
- ครูใหเวลานักเรียนสนทนากับคูตรงหนาเพียงคูละ 30 วินาที
เมื่อนักเรียนไดยินสันญาณหมดเวลาแตละครั้ง ใหนักเรียนแตละคน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 44
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Production
12. นักเรียนนําเสนอขอมูลของตนและขอมูลของเพื่อนที่ตนได
สนทนาในการทํากิจกรรม Circle Mingle หนาชั้นเรียน
13. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน

เรื่อง I Like Playing Sports
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กาวขาไปทางดานขวา 1 กาว เพื่อเปลี่ยนคูในวงกลม แลวครูเริ่ม
จับเวลาสนทนาอีกครั้ง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 44
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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664
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
ดานความรู
บอกความแตกตางของการใช ตรวจใบงานที่ 44.1
ใบงานที่ 44.1
ผานเกณฑการประเมิน
V.ing ในรูปของ Gerund
รอยละ 70
และ Continuous Form
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. เปลี่ยนคํากริยา(Verb) เปน สังเกตการทํากิจกรรม แบบประเมินการพูด ผานเกณฑการประเมิน
อาการนาม(Gerund) ได
รอยละ 60
2. พูดหรือนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับตนเองโดยใชอาการ
นาม(Gerund) ได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
ผานเกณฑการประเมิน
2. มีความใฝเรียนรู
คุณลักษณะอันพึง
ในระดับดีขึ้นไป
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน
ประสงค
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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665
ใบงานที่ 44.1 เรื่อง What do you eat?
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 44 เรื่อง I like playing sports
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write ✓ in the blanks “Gerund” or “Continuous Form”.

SENTENCE

FORM
Gerund

1. He is reading a book.
2. He likes reading books.
3. Reading books can be great fun.
4. He has been reading a book for three hours.
5. He had been reading a book before Mary came in.
6. He is interested in reading books.
7. He will be reading a book when I get home.
8. He will have been reading a book.
9. Instead of reading books Henry went to bed.
10. He would be reading a book if he had time.
11. He would have been reading a book if he had had time.
12. Do you like reading books?
13. A book is being read.
14. His hobby is reading books.
15. Eating funk food makes you unhealthy.
ที่มา: https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/gerund_progressive.htm

Cont.
Form
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666
เฉลย ใบงานที่ 44.1 เรื่อง What do you eat?
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 44 เรื่อง I like playing sports
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Write ✓ in the blanks. “Gerund” or “Continuous Form”

SENTENCE

FORM
Gerund

Cont. Form

1. He is reading a book.

✓

2. He likes reading books.

✓

3. Reading books can be great fun.

✓

4. He has been reading a book for three hours.

✓

5. He had been reading a book before Mary came in.

✓

6. He is interested in reading books.

✓

7. He will be reading a book when I get home.

✓

8. He will have been reading a book.

✓

9. Instead of reading books Henry went to bed.

✓

10. He would be reading a book if he had time.

✓

11. He would have been reading a book if he had had time.

✓

12. Do you like reading books?

✓

13. A book is being read.

✓

14. His hobby is reading books.

✓

15. Eating funk food makes you unhealthy.

✓

ดัดแปลงจาก https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/gerund_progressive.htm
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ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

โครงสร้
างไวยากรณ์
โครงสร
างไวยากรณ
ความคล่
องแคล่
ความคล
องแคล
วว
ความพยายามในการสื
่อสาร
ความพยายามในการสื
่อสาร

5
5
5
5
5

คะแนนรวม

คําค�ศัำพศัทพท์

ชื่อ - นามสกุล

การออเสียยงและทํ
งและท�าำนองเสี
นองเสียยง ง
การออกเสี

667

แบบประเมินการพูด

25

หมายเหตุ

654
667

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to
communicate)

4. ความคลองแคลว
(Fluency)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา

2. คําศัพท (Vocabulary)

มีการออกเสียงที่ผิด
อยูมาก

มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

สามารถออกเสียงใหผูฟง
เขาใจไดอยางชัดเจน

4 คะแนน

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช ไว
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได ยากรณเพียงเล็กนอย
แตมิไดทําใหความหมาย
ของ ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช สามารถพูดไดคลองแคลว
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง แตยังไมเปนธรรมชาติ
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให มีความพยายามอยางจริงจัง
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใช
เสริมเติมประโยคบาง และ ความพยายามอยางมากที่จะ
ใชภาษาทาทางเขาชวยบาง พูดเสริมเพิ่มเติมเพื่อความ
ในการทําความเขาใจ
เขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมี
การใชภาษาทาทาง
ประกอบการพูด

มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับพอใช

พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
ปะปนอยูบาง แตก็ยัง
พอเขาใจ

ระดับคะแนน
2เกณฑ
คะแนน
คะแนน ด
การใหคะแนนทัก3ษะการพู

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสม
อยูเพียงประมาณ
200 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช ไว สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถ
ยากรณอยูมาก แมแต
ในประโยคสนทนางาย ๆ สนทนาไดโดยการใช
ประโยคงาย ๆ สั้นๆ
มีการหยุดเวนชวงในการ
มีการหยุดเวนชวงในการ
พูดบอยมาก แมแตใน
พูดบาง แตผูฟงสามารถ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
เขาใจสิ่งที่พูดได
ใชความพยายามในการ
ใชความพยายามในการ
สื่อสารนอย และไมสนใจวา พูดบาง แตไมพยายาม
ผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่ตนพูด มากนัก
หรือไม
ในการที่จะพูดใหผูฟง
เขาใจ

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน

1. การออกเสียงและทํานอง
เสียง (Pronunciation and
intonation)

รายการการประเมิน

เกณฑ์การให้คบะแนนทั
กษะการพู
คะแนนทั
กการพูดด

ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
แสดงออกถึงความพยายาม
อยางสูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด
กิริยาทาทางเพื่อชวยใหผูฟง
เขาใจในสิ่งที่ตนพูดโดยเสริม
เพิ่มเติมรายละเอียด

สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ

ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยค
ไดชัดเจน

สามารถออกเสียงถูกตอง
ชัดเจน
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับ
เจาของภาษา
มีความสามารถในการใช
คําศัพทในการสนทนาไดอยาง
เหมาะสม อีกทั้งรูจักใชสํานวน
ในการสนทนาดวย

5 คะแนน

668
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669
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 44 เรื่อง I like playing sports.
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ
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670
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ปฏิบัติตามขอตกลง
ของกิจกรรม และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ไมผาน (0)
ไมปฏิบตั ิตนตาม
ขอตกลง และไม
รับผิดชอบตองานที่
มอบหมาย

ผาน (1)
ปฏิบัติตนตามขอตกลง
ไดบางประเด็น และ
ไมรับผิดชอบตองานที่
มอบหมาย

ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตามขอตกลง ปฏิบัติตนตามขอตกลง
ไดดี รับผิดชอบในงาน ไดดี และรับผิดชอบ
ที่มอบหมายเพียง
ในงานที่มอบหมาย
บางสวน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรม
การเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และมีคความเพี
ยรพยายาม
และมี
วามเพี
ยร
พยายามในการ
ในการเรียนรูและรวม
เรี
นรูและรวมยนรู
กิจยกรรมการเรี
กิบางครั
จกรรมการเรี
ยนรู
้ง
บางครั้ง

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีมีคความเพี
วามเพียรพยายาม
ยร
และ
พยายามในการ
ในการเรี
ยนรูและรวม
นรูและรวมยนรู
กิเรีจยกรรมการเรี
ยนรู
บกิจอกรรมการเรี
ยครั้ง
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจรวม
กิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางาน
ในงานที่มอบหมาย
ที่มอบหมาย
ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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เรื่อง Keep doing this!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
1. เขียนประโยคสัน้ ๆโดยใช Gerund ได
2. เขียนประโยคสั้นๆตามที่ตนเองเห็นเพื่อสงตอ
ใหคนอื่นได
3. เขียนประโยคใหคําแนะนํา/ประโยคคําสัง่ เพือ
การมีรูปรางที่สมสวนได

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. กระดาษใบเล็ก เพื่อใหนักเรียนฝกเขียน
แลวทําเปนสลาก
2. กลองใสสลาก
3. กระดาษ ปากกา/ดินสอ สําหรับทํา
กิจกรรม Keep writing!

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ภาระงาน/ชิ้นงาน
Pre – writing
จัดปายนิเทศภายในหองเรียน ภายใตหัวขอ
3. ครูสอนเรื่องคํากริยาที่ตองตามดวย Gerund เชน
Stay Fit
- Stop smoking.
- Start working.
- Begin reading cartoon book.
- Finish doing homework.
- Keep running.
- Avoid eating junk food.
- Enjoy playing football.
4. ครูสุมนักเรียนออกมาแตงประโยค โดยใชคํากริยาที่ครูไดสอนไป

ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
การใชอาการนาม (Gerund) ในชีวิตประจําวันและ Warm up
การใหคําแนะนําเรื่องวิธีการมีรูปรางที่สมสวน
1. ครูทบทวนเรื่อง Gerund จากชั่วโมงเรียนที่แลว
2. ครูกระตุนใหนักเรียนใชความคิดวา นักเรียนจะสามารถเจอ
ประโยคที่มี Gerund ประกอบแบบนีไ้ ดทไี่ หนบาง หรือใหนักเรียน
จุดประสงคการเรียนรู
ยกตัวอยางประโยคที่ไดพบเห็นอยูเปนประจํา โดยครูยกตัวอยาง
ดานความรู
ใหเบื้องตน เชน No smoking, No parking, Stop talking, etc.
สรุปวิธีการที่นําไปสูการมีรูปรางสมสวน

หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 45
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

While – writing
5. นักเรียนฝกเขียนประโยคคําสั่ง/คําแนะนําสั้นๆ ใสกระดาษ
แผนเล็กที่ครูเตรียมให โดยใหมีการใช Verb + Gerund ใน
ประโยค ดวย (ดังตัวอยางประโยคในขอ 4.)
6. นักเรียนพับกระดาษที่ตนเขียนใสในกลองที่ครูเตรียมไวเพื่อทํา
เปนสลาก
7. นักเรียนทํากิจกรรม “Keep writing!”
- แบงนักเรียนเปนกลุม 4-6 กลุม เทาๆกัน นักเรียนแตละกลุม
ยืนเรียงเปนแถวตอน หันหนาไปทางกระดาน

เรื่อง Keep doing this!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
4. ครูสมุ นักเรียนออกมาแตงประโยค โดยใชคํากริยาที่ครูไดสอนไป
ในขอ 3. เชน
- My brother stops smoking.
- I started working here last year.
- She begins reading cartoon book.
- My friend finished doing homework.
- I keep running.
- My sister avoids eating junk food.
- My brother always enjoys playing football.

แผนการจัดการเรียนรูที่ 45
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

- นักเรียนคนสุดทายเขียนขอความที่ตนไดเห็นลงบนกระดาน
- กลุมที่เขียนเสร็จกอนและถูกตองไดคะแนนไปในแตละรอบ
- นักเรียนคนแรกติดกระดานเวียนมาเปนคนแรกที่จะรับ
ขอความจากครู และทํากิจกรรมเวียนไปเรื่อยๆ จนครบเวลาที่
ครูกําหนด
- กลุมที่ไดคะแนนเยอะที่สุดเปนผูชนะ

เรื่อง Keep doing this!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
- ครูแจกกระดาษและปากกาใหนักเรียนทุกคน และใหชอลก
หรือปากกาไวทบอรดกับนักเรียนคนแรกที่อยูติดกระดาน
- ครูถือกลองสลากเดินไปยืนทายแถว แลวจับสลากที่นักเรียน
ใสลงไปขึ้นมา 1 อัน แสดงใหตัวแทนแตละกลุมดู แลวเขียนตามลง
ไปในกระดาษของตน ครูแสดงกระดาษนั้นเพียง 10-15 วินาที
(ตามความสามารถของนักเรียนแตละหอง)
** ครูควรตรวจสอบความถูกตองของประโยคที่จับสลากขึ้นมา
ได กอนแสดงใหตัวแทนกลุมดูและจดตาม
- ตัวแทนกลุมที่จดขอความจากครู นําขอความที่ตนเองจดไป
แสดงใหเพื่อนคนตอไปดู นักเรียนคนที่ 2 จดตาม และแสดงให
คนที่ 3 ดูและเขียนตามไปเรื่อยๆ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 45
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post – writing
8. นักเรียนทํางานกลุม “Keep looking good!” (ตามกลุมเดิม
หรืออาจแบงกลุมใหม)
9. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันหารูปคนที่มีน้ําหนัก
เกินหรือน้ําหนักนอยกวาเกณฑมา (สืบคนจากอินเตอรเน็ต, สื่อ
สืสิ่องพิสิ่งมพิพมในชั
พ์ในชั
น หรื
ยนสามารถวาดเองได้
้นเรี้นยเรีนยหรื
อนัอกนัเรีกยเรีนสามารถวาดเองได
) )
10. ใหนักเรียนเขียนกฎ/คําแนะนํา/ขอบังคับ โดยใช Verb +
Gerund เพื่อใชเปนวิธีการที่จะทําใหคนในรูปนั้นมีรูปรางสมสวน
เชน
- (She should) stop eating junk food.
- (She should) keep exercising.

กฎขอหาม
- หามนักเรียนคนใดสงเสียงบอกหรือใบตัวอักษร หรือคําให
เพื่อนเขียนโดยเด็ดขาด
- หามสงตอกระดาษที่ตนเขียนใหเพื่อนเด็ดขาด
- หากทําผิดกฎใหกลุมนั้นถูกปรับแพฟาลว

เรื่อง Keep doing this!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 45
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 6 Stay Fit
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เรื่อง Keep doing this!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
- (She should) start playing sport.
11. นักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน และนําผลงานจัดปาย
นิเทศภายในหองเรียน ภายใตหัวขอ Stay Fit

แผนการจัดการเรียนรูที่ 45
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
สรุปและเผลแพรวิธีการที่นําไปสูการ จัดปายนิเทศ
มีรูปรางสมสวน
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. เขียนประโยคสั้นๆโดยใช
Gerund ได
2. เขียนประโยคสั้นๆตามที่ตนเอง
เห็นเพื่อสงตอใหคนอื่นได
3. เขียนประโยคใหคําแนะนํา/
ประโยคคําสั่ง เพื่อการมีรูปรางที่สม
สวนได
สมส
วนได
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. มีความใฝเรียนรู
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ
ผานเกณฑการ
แบบประเมินการจัด ประเมินรอยละ 70
ปายนิเทศ

1. เขียนสลาก
2. สังเกตกิจกรรม
Keep Writing

แบบประเมินการ
เขียน

ผานเกณฑการ
ประเมินรอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู .............................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค .....................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข....................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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1.1.
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.5.5
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.10.
10
.11.
11
.12.
12
.13.
13
.14.
14
.15.
15
.16.
16
.17.
17
.18.
18
.19.
19
.20.
20

การนําเสนอผลงานและการออกแบบ

คะแนนรวม

ที่

เนื้อหา

แบบประเมินการจัดปายนิเทศ

5

5

10

ชื่อ - นามสกุล

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินการจัดปายนิเทศ
รายการ
ประเมิน

เนื้อหา

5
แสดงความรู
ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา
มาอยางดีมาก
ตอนครบถวว้ นน
มีมีขข้ นั นั้ ตอนครบถ
ารสรุปปความ
มีมีกการสรุ
เห็นโดยใช้
คิความคิ
ดเห็นดโดยใช
เหตุผลได้
เหตุผลไดอยาง
อย่างสมเหตุสมผล
สมเหตุ สมผล

จัดทําแผนภาพ
อยางเปนระบบ
และนําเสนอ
ดวยขอมูลที่
ถูกตอง
การ
ครอบคลุมหัวขอ
นําเสนอ และรายละเอียด
ผลงาน ที่สําคัญและมี
และการ การใชรูปภาพ
ออกแบบ ตัวอักษรและ
สีสันเราความ
สนใจมีมาตรา
ความสนใจมี
มาตรา
สวนและสมดุล
ของภาพ

ระดับคะแนน
4
3
แสดงความรู
แสดงความรู
ความเขาใจใน ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา เนื้อหาที่คนควา
มาอยางดี
มาปานกลาง
มีข้นั ตอนครบถวน ขาดขั้นตอนและ
มีการสรุปความ รายละเอียด
คิดเห็นดโดยใช
ความคิ
เห็นโดยใช้ มีการสรุป
เหตุผลได
ลได้อยาง ความคิดเห็น
อย่
างสมเหตุ
สมเหตุ
สมผลสมผล
จัดทําแผนภาพ
อยางเปนระบบ
และนําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตอง
ครอบคลุมหัวขอ
และรายละเอียด
ที่สําคัญ
ขาดรายละเอียด
ในบางหัวขอ และ
มีการใชรูปภาพ
ตัวอักษรและ
สีสันเราความ
สนใจมีมาตรา
ความสนใจมี
มาตรา
สวนและสมดุล
ของภาพ

จัดทําแผนภาพ
นําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตอง
แตไมครอบคลุม
หัวขอที่สําคัญ
บางประเด็น
และขาด
รายละเอียด
และมีการใช
ตัวอักษรและ
สีสันนาสนใจ
ขาดมาตราสวน
และสมดุลของ
ภาพ

2
แสดงความรู
ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา
มาปานกลาง
ขาดขั้นตอนและ
รายละเอียด
ไมมีการสรุป
ความคิดเห็น

1
แสดงความรู
ความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนควา
มาไดนอย
ขาดขั้นตอนและ
รายละเอียด

จัดทําแผนภาพ
นําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตอง
บางสวนขาด
บางประเด็น
สําคัญและขาด
รายละเอียดและ
ขาดการใช
ตัวอักษรและ
สีสันมาตราสวน
และสมดุลของ
ภาพไมได
สัดสวน

จัดทําแผนภาพ
นําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตอง
บางสวนขาด
บางประเด็น
สําคัญและ
สมดุลของภาพ
ไมไดสัดสวน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 45 เรื่อง Keep Doing This!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ปฏิบัติตามขอตกลง
ของกิจกรรม และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ไมผาน (0)
ไมปฏิบตั ิตนตาม
ขอตกลง และไม
รับผิดชอบตองานที่
มอบหมาย

ผาน (1)
ปฏิบัติตนตามขอตกลง
ไดบางประเด็น และ
ไมรับผิดชอบตองานที่
มอบหมาย

ดี (2)
ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตามขอตกลง ปฏิบัติตนตามขอตกลง
ไดดี รับผิดชอบในงาน ไดดี และรับผิดชอบใน
ที่มอบหมายเพียง
งานทีม่ อบหมาย
บางสวน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรม
การเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บางครั้ง

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ มี
ความเพียรพยายามในการ
เรียนรูและเต็มใจรวม
กิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ตั้งใจและรับผิดชอบในงาน ไมตั้งใจทํางาน
ที่มอบหมาย ทํางานดวย
ที่มอบหมาย
ความเพียรพยายาม และ
อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทํางานไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทํางานที่ไดรบั
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทํางานที่ไดรบั
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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หนวยการเรียนรูที่ 7
ชื่อหนวยการเรียนรู Celebrations
รหัสวิชา อ23101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2562
2561
เวลา 7 ชั่วโมง
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ต. 1.1 ม.3/3 ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยค
และขอความที่ฟงหรืออาน
ต. 1.1 ม.3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบ
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.3/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ ใกลตัว
สถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและ
เหมาะสม
ต 1.2 ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล อธิบายเปรียบเทียบและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม
ต 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องตาง ๆ กิจกรรมประสบการณ และขาว/เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยาง
เหมาะสม
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
ต 2.1 ม.3/1 เลือกใชภาษา นําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส
ตาม มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ต 2.1 ม.3/2 อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
เจาของภาษา
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มาตรฐานการเรียนรู ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
ต 2/2 ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิต
ความเปนอยู และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม
2 .สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ านบทอ านเกี ่ย วกั บ เร่ืองที ่น าสนใจ เชน การเฉลิมฉลองที่เป น ที่รูจัก วัฒ นธรรมการจัดเลี ้ย ง
ผูเรีย นจะไดเรีย นรูคําศั พ ท สํ านวน โครงสรางประโยคและโครงสรางของ Paragraph เพือ่ ใชในการเขีย น
บรรยายเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองที่ตนชื่นชอบและสูตรอาหารในการเฉลิมฉลองนั้น ๆ นอกจากนี้ผูเรียนจะไดฝก
สนทนาเก่ียวกับการเชื้อเชิญ การตอบรับและปฏิเสธ ซ่ึงจะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและเปนพ้ืนฐาน
ตอการเรียนในระดับสูงตอไป
3. สาระการเรียนรู
ดานความรู (Knowledge)
1. Invitation
o I'm throwing a party on Friday.
o Sound interesting!
o I’d love to!
o What are you doing this weekend?
o I'm going to the movies with a friend. How about you?
o Did you want to go see a movie with me?
o No, thanks, maybe another time.
2. Hamburger Paragraph Writing: Hamburger Paragraph = A topic sentence (the
top bun), supporting sentences (the veggie, the meat, the condiments), a concluding
sentence (the bottom bun)
3. Recipe
a. Ingredients: turkey, lemon, salt, pepper, butter, olive oil, onion, celery,
carrot, parsley, rosemary, thyme
b. Cooking Equipment and Utensils: refrigerator, paper towel, aluminum
foil, rack, roasting pan, oven, cutting board
c. Cooking verbs: remove, allow, rinse, pat, preheat, sprinkle, uncover,
carve
d. Parts of a Recipe: Name of the recipe, Servings and time, Illustration,
Ingredients, and Directions
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ดานทักษะ/กระบวนการ (Skills/Process)
1. ทักษะการฟง
2. ทักษะการพูด
3. ทักษะการอาน
4. ทักษะการเขียน
ดานเจตคติ (Attitudes)
1. ใชภาษาอังกฤษอยางมีมารยาทถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล
2. รักการเรียนรูภาษาอังกฤษ
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
1.การแสดงบทบาทสมมติ
2.งานเขียน Paragraph เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองที่ตนชื่นชอบ
3.งานเขียน Recipe ที่ตนชื่นชอบ
เครื่องมือ
แบบประเมินการเขียน

เกณฑ
ผานเกณฑ ระดับดี

การเขียน Recipe ที่ตนชื่นชอบ

แบบประเมินการเขียน

ผานเกณฑ ระดับดี

บทบาทสมมติ
ประเมินสมรรถนะ
ประเมินคุณลักษณะ/คานิยม

แบบประเมินบทบาทสมมติ
แบบประเมินสมรรถนะ
แบบประเมินคุณลักษณะ/คานิยม

ผานเกณฑ ระดับดี
ผานเกณฑ ระดับดี
ผานเกณฑ ระดับดี

วิธีการ
งานเขียน Paragraph เกี่ยวกับ
การเฉลิมฉลองที่ตนชื่นชอบ
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2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

Pre-Listening
3. นักเรียนเขากลุม ๆ ละ 4-5 คน ครูแจกแถบประโยคที 1 เรื่อง
Accepting an invitation ใหนักเรียนแตละกลุมเรียงลําดับการสนทนา

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. เสนอบัตรภาพที่ 1 เรื่อง Party แลวนํานักเรียนสนทนาดังนี้
T: Are they having fun, aren’t they? What do you
จุดประสงคการเรียนรู
think they are doing?
ดานความรู
SS: They are having a party.
รูคําศัพทและนําไปใชได สํานวนและรูปประโยค
T: Great! What do people do when they have a party?
ในการสนทนาเพื่อเชิญรวมงานเลี้ยง การตอบรับ
SS: Eat, drink, chitchat, dance, etc.
และ การปฏิเสธได
T: What do people do when they want their friends
to come to the party?
ดานทักษะและกระบวนการ
SS: Invite them.
เขียนบัตรเชิญเพื่อนมารวมงานเลี้ยงวันคลายวันเกิด
2. ครูแจงใหนักเรียนทราบจุดประสงคการเรียนรูของแผนการจัด
การเรียนรูนี้วา นักเรียนจะสามารถสนทนาเกี่ยวกับการเชิญบุคคลมา
ดานคุณลักษณะ
รวมงานเลี้ยง การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญ
1. มีวินัย

ขอบเขตเนอื หา
การเชื้อเชิญรวมงานเลี้ยง การตอบรับและ
การปฏิเสธ

หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 46
เรื่อง Let’s Have a Party
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรภาพที่ 46 เรื่อง Party
2. แถบประโยคที 46 เรื่อง Accepting
an Invitation
3. ใบความร ูที่ 46
4. ใบงานที่ 46.1, เฉลยใบงานที่ 46.1
5. ใบงานที่ 46.2
หมายเหตุ คําตอบในใบงานที่ 46.2 ตอบได
หลายแบบ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ

Post - listening
10. นักเรียนออกแบบบัตรเชิญเพื่อนมารวมงานเลี้ยงในวันคลาย
วันเกิดของตน (โดยใหไปทําเปนการบาน)
11. ครูนําผลงานของนักเรียนติดไวที่บอรดหนาหองหรือหลัง
หองเรียน ใหนักเรียนเปนผูประเมินผลงานเพื่อนที่เรียนคิดวาดีที่สุด
(5ลําดับ คือ ลําดับที่ 1-5)
12. นักเรียนเขียนตอบรับคําเชิญและตอบปฏิเสธ ในใบงานที่ 46.2
เปรียบเทียบคําตอบของตนเองกับเพื่อน โดยใหเหตุผลโดยที่นักเรียน
ทําใบงานที่ 2

While-Listening
5. นักเรียนฟงบทสนทนาเรื่อง Refusing an invitation 2 ครั้ง
6. นักเรียนฟงบทสนทนาเปนครั้งที่ 3 แลวเติมคําตามที่ไดยิน
ในใบงานที่ 46.1
7. นักเรียนฟงบทสนทนาเปนครั้งที่ 4 เปนการทบทวน
8. นักเรียนอาสาเฉลยคําตอบ ครูใหขอมูลยอนกลับ (feed back)
9. ครูแบงนักเรียนเปน 2 แถว A และ B สนทนาโตตอบ บทสนทนานี้

แผนการจัดการเรียนรูที่ 46
เรื่อง Let’s Have a Party
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
4. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
เลือกใชสํานวนและรูป
ประโยคในการสนทนา
ตอบรับและปฏิเสธ
ดานทักษะ/ความรู
การเขียนบัตรเชิญเพื่อน
มาในงานที่ตนเองจัดขึ้น
ดานคุณลักษณะ
1.
1.มีมีววินินัยัย
2.
นรู ้
2.ใฝใฝ่เเรีรียยนรู
3.
ในการท�ำงาน
3.มุมุง่งมัมั่น่นในการทํ
างาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ตรวจใบงานที่ 46.1

ใบงานที่ 46.1

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

เขียนและออกแบบบัตร
เชิญ

แบบประเมินการเขียน

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมินใน
อันพึงประสงค
ระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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บัตรภาพที่ 1 เรื่อง Let’s Have a Party
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 46 เรื่อง Let’s Party
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: https://emilystyle.com/wp-content/uploads/2016/01/DinnerParty.jpg

ที่มา: http://img.sndimg.com/food/image/upload/q_80,fl_progressive,c_fill,w_735,h_372/v1
/img /upload/editorial/PACKAGE-Party%20Central/CookbookClub-Probably%20This/4.jp
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แถบประโยคที่ 1 เรื่อง Accepting an Invitation
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 46 เรื่อง Let’s Party
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3


A: Hey, what's up?
B: Nothing really.
A: I'm throwing a party on Friday.
B: I didn't realize that.
A: You didn't?
B: Nobody has told me anything about your party.
A: Do you want to go?
B: When does it start?
A: At 8:00 p.m.
B: I'll be there.
A: I'd better see you there.
B: Of course.

ที่มา: https://www.eslfast.com/robot/topics/smalltalk/smalltalk14.htm
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เฉลยแถบประโยคที่ 1 เรื่อง Accepting an Invitation
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 46 เรื่อง Let’s Party
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
A: Hey, what's up?
B: Nothing really.
A: I'm throwing a party on Friday.
B: I didn't realize that.
A: You didn't?
B: Nobody has told me anything about your party.
A: Do you want to go?
B: When does it start?
A: At 8:00 p.m.
B: I'll be there.
A: I'd better see you there.
B: Of course.
ที่มา: https://www.eslfast.com/robot/topics/smalltalk/smalltalk14.htm
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ใบความรูที่ 46.1 Tape Script Refusing an Invitation
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 46 เรื่อง Let’s Party
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3


A: What are you doing this weekend?
B: I'm going to the movie with a friend. How about you?
A: I'm not sure yet.
B: Well, do you want to go to see a movie with me?
A: What movie are you going to see?
B: I'm not sure yet. Is there anything you want to see?
A: There's nothing I can think of.
B: So, do you want to go?
A: No, thanks, maybe another time.
B: Okay, sounds good.

ที่มา: https://www.eslfast.com/robot/topics/smalltalk/smalltalk14.htm
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ใบความรูที่ 1 เรื่อง (Tape Script) Refusing an Invitation
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 46 เรื่อง Let’s Party
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

A: What are you doing this weekend?
B: I'm going to the movie with a friend. How about you?
A: I'm not sure yet.
B: Well, did you want to go to see a movie with me?
A: What movie are you going to see?
B: I'm not sure yet. Is there anything you want to see?
A: There's nothing I can think of.
B: So, did you want to go?
A: No, thanks, maybe another time.
B: Okay, sounds good.
ที่มา: https://www.eslfast.com/rics/smalltalk/smalltalk14.htm
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ใบงานที่ 46.1 เรื่อง Refusing an invitation
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 46 เรื่อง Let’s Party
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Direction: Listen to this conversation. Then write the word or you hear correctly.
A: What are you doing this 1. …………………… ?
B: I’m going to the 2. …………………….with a friend, 3. ……………………… you?
A: I’m not sure yet.
B: Well, do you want to go the see a 4. ……………………….. with me?
A: 5…………………………. movie are you 6. ………………………… to see?
B: I’m not 7. …………………….. yet. Is there anything you want to see?
A: There’s nothing I 8. ………… ………. Of.
B: So, 9. Did ……………….. …………………… ……………..go?
A: 10. ……………, ………………….., maybe another time.
B: Okay, sounds good.
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เฉลยใบงานที
Refusing
an invitation
invitation
เฉลยใบงานที่ ่ 46.1
่46.1
46.1เรืเรืเรื่อ่อ่องงงRefusing
Refusing an
invitation
เฉลยใบงานที
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 46 เรื่อง Let’s Party
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Direction: Listen to this conversation. Then write the word or you hear correctly.
A: What are you doing this 1. ..weekend..?
friend, 3. …How about … you?
B: I’m going to the 2. …movie….with a fridend,

A: I’m not sure yet.
B: Well, do you want to go the see a 4. …movie.. with me?
A: 5…What…. movie are you 6. …going… to see?
B: I’m not 7. …sure.. yet. Is there anything you want to see?
think of.
A: There’s nothing I 8. …can… …thank….
Of.
B: So, 9. Did …you want to..go?
A: 10. …No, …thanks.., maybe another time.
B: Okay, sounds good.
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ใบงานที่ 46.2
่ 46.2เรืเรื่อ่องงRefusing
Refusing an
an invitation
invitation
ใบงานที
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 46 เรื่อง Let’s Party
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Direction: Complete the invitation grads.
A: Dear………………………..
Thank you for your………………………….. I’d love to
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Best Wishes
………………………….

B: Dear………………………..
Thank you for your………………………….. I’ love to but………………………………………………………
because ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
anyway
any
way Many happy returns on your birthday.

Love…...
………………………….
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แบบประเมินการเขียน
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ - สกุล

การใชภาษา

เนื้อหา

รวมคะแนน

12

8

20

การสะกดคําศัพท
ถูกตอง เลือกใชคําตรง
กับเนื้อหา ประโยค
ถูกตอง มีเครื่องหมาย
วรรคตอนที่ถูกตอง

มีรายละเอียดเนื้อหา
ตรงกับลักษณะที่
กําหนดมากที่สุด

เนื้อหา

4

การใชภาษา

ประเด็น
การประเมิน
2
สะกดคําศัพทผิดมาก
แตพอเดาความหมาย
ไดรูปประโยคผิดพลาด
มาก เครื่องหมาย
วรรคตอนไมครบ
หรือไมถูกตอง
มีรายละเอียดของ
เนื้อหานอย

3
การสะกดคําศัพทผิด
เล็กนอย พอเดาความ
ความหมายได
หมายได เขียนรูเขีปยนรูป
ประโยคผิดหลัก
ไวยากรณเล็กนอย
เครื่องหมายวรรคตอน
ผิดเล็กนอย
รายละเอียดของ
เนื้อหามากแตยัง
ไมครอบคลุม
ทั้งหมด
รวม

เกณฑการใหคะแนน

เกณฑการใหคะแนนการเขียน

มีรายละเอียดของ
เนื้อหานอยมาก

สะกดคําศัพทผิดมาก
เขียนรูปประโยค
ไมถูกตอง
ไมมีเครื่องหมาย
วรรคตอน

1

8
20

5

12

คะแนน
รวม

2

3

น้ําหนัก/
ความสําคัญ
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 46 เรื่อง Let’s Have a Party
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน
โดยพิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน
กรณีที่ ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตน
ปฏิบัติตนตาม ขอ
กิจกรรม และรับผิดชอบ ตามขอตกลง และ ตกลงได
ในงานที่มอบหมาย
ไมรับผิดชอบตอ บางประเด็น และ
งานที่มอบหมาย ไมรับผิดชอบตอ
งานทีม่ อบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายาม
การเรียนรู
ในการเรียนรูและ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพี
วาม ยร
พยายามในการ
เพียรพยายาม
เรี
ยนรูและร
ในการเรี
ยนรูวแมละรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงาน
ที่มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ
ดวยความเพียรพยายาม
ทํางานไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
และอดทนเพื่อใหงาน
มอบหมายให
มอบหมายให
สําเร็จตามเปาหมาย
สําเร็จ
สําเร็จจ มีมีกการปรั
าร บปรุง
ส�ำเร็
ปรับปรุงและ
และ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายให
สํส�ำเร็
าเร็จจ มีมีกการปรั
าร บปรุง
ปรั
และบปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายใน
เวลา
เวลาที่กําหนด
ที่กําหนด

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

2. กระบวนการกลุม

ดานทักษะและกระบวนการ
1. สนทนาเพื่อเชิญรวมงานเลี้ยง การตอบรับ
และการปฏิเสธได โดยการแสดงบทบาทสมมติ

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
ฟงบทสนทนาแลวเลือกใชคําศัพท สํานวนและ
รูปประโยคในการสนทนาเพื่อเชิญรวมงานเลี้ยง
การตอบรับและการปฏิเสธได

ขอบเขตเน้อื หา
การเชื้อเชิญรวมงานเลี้ยง การตอบรับและการ
ปฏิเสธ

หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1.ใหนักเรียนฟงบทสนทนา เรอื ง inviting someone to
the party จาก
https://www.youtube.com/watch?v=_mbxCsDnSQk
(ในชวงตนๆ) ดังนี้
Sara: Hello student. How are you?
Ss: Hey Sara! I’m well thank you. How about you?
Sara: I couldn’t be better. I’m having a party this
weekend and would love for you to come if you can
make it.
Ss: That would be great! (ครู pause ชั่วขณะ)
ครูถามนักเรียนวา
T: Does student accept or refuse Sara’s invitation?
Ss: Accept the invitation
T: How do you know? (รูไดอยางไร)
Ss: That would be great! เปนประโยคบงชี้

เรื่อง Invitation
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 47

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง invitation
2. บทสนทนาเรื่อง inviting someone to a
party จากhttps://www.youtube.com/
watch?v=_mbxCsDnSQk
3. Tape script ใบความรูที่ 47.1
4. เฉลยใบงานที่ 47.)

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ

Post – listening
6.ครูแจกใบความรู (Tape Script ) ใหนักเรียนขีดเสนใต
บนสนทนา:ขอความ ดังนี้

5.นักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ ครูใหขอมูลยอนกลับ

While - listening
4.นักเรียนฟงบทสนทนา 3 ครงั และทําใบงานที่ 1 (ตอบคําถาม
จากเรื่องที่ฟง)

Pre - listening
2. ครูแจงจุดประสงคในการฟงบทสนทนาวา ฟงแลวตอบคําถาม
โดยทําในใบงานที่ 1
3. ครูนําเสนอคําศัพทและสํานวนที่นักเรียนควรจะทราบกอนฟง
บทสนทนา เชน Roof-top, If you can make it.
3.1 ครูใหนักเรียนดูรูปดาดฟาบนอาคารสูง ๆ เรียก rooftop
3.2 ครูยกตัวอยางประโยค: If you can make it, can you go
shopping with me this weekend?
3.3 ครูถามความหมายยอนกลับ Can you make it?
ถานักเรียนตอบวา If I’m free. แสดงวานักเรียนเขาใจความหมาย

เรื่อง Invitation
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 47
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ

เรื่อง Invitation
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
Sara: We are having a small party on the rooftop of
my apartment around 6 p.m.
Ss: That sounds like fun! Do you want me to bring
anything? (ขีดเสนใตประโยคนี้)
ครูชี้ใหเห็นถึงวัฒนธรรมตะวันตก เวลาเพื่อนเชิญไปงาน party
ผูรับเชิญมักจะนําของเล็ก ๆ นอย เชน wine, chocolate
ติดมือไปรวมในงาน Party.
T: What will you bring if your friend asks you to
join his/her birthday party?
part?
Ss: Some lovely presents.
7. นักเรียนอานใบความรูดวยตนเอง (Tape scrip) เขากลุม ๆ ละ
5 คน แตงบทสนทนาสั้น เลียนแบบแลวสงตัวแทนกลมุ ละ 2 คน
แสดงบทบาทสมมุติหนาหอง (โดยนักเรียนอาสาสมัคร) (ตัวอยาง
บทสนทนา ใบความรูที่ 2) (สําหรับครูพอเปนแนวทาง)

แผนการจัดการเรียนรูที่ 47
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
สามารถเลือกใชคําศัพท
สํานวนและรูปประโยคใน
การสนทนาเพื่อเชิญ
รวมงานเลี้ยงได
ดานทักษะ/ความรู
1.ฟ
1. ฟังงบทสนทนาแล
บทสนทนาแล้ววตอบ
ตอบ
คํค�ำถามได้
าถามได
2.ทั
2. ทักกษะการพู
ษะการพูดดโดยการ
โดยการ
แสดงบทบาทสมมุติ
ดานคุณลักษณะ
1.1.มีมีววินินัยัย
2.2.ใฝใฝเเรีรียยนรู
นรู 
3.3.มุมุงงมัมั่น่นในการทํ
ในการทําางาน
งาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

สังเกตการโตตอบ

แบบประเมินการพูด

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1.1.ตรวจใบงาน
ตรวจใบงาน

1.ใบงานที
1. ใบงานที่ 47.1
่ 47.1

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

2.2.ประเมิ
ประเมินนบทบาทสมมุ
บทบาทสมมุตติ ิ 2.แบบประเมิ
2. แบบประเมินนบทบาท
บทบาท
สนทนาโต้
สนทนาโตตอบ
สมมติ
สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมินใน
อันพึงประสงค
ระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรูที่ 47.1 เรื่อง Tape Script
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 47 เรื่อง Invitation
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Tape script
Inviting someone to a party3+3
Sara: Hello Stu. How are you?
Stu:

Hey Sara! I’m well thank you. How about you?

Sara: I couldn’t be better. I’m having a party this weekend and would love you to
come if you can make it.
Stu:

That would be great! Where will it be held?

Sara: We’re having a small party on the rooftop of my apartment. Come around 6 pm.
Stu:

That sounds like fun! Do you want me to bring anything?

Sara: I’ll be making plenty of food for everyone. If you’d like to bring something, then
perhaps you can bring some wine or something to drink.
Stu:

Is there a dress code?

Sara: No, it’s just a casual get together.
Stu:

I can’t wait! How many people are you expecting?

Sara: Probably about 10 including yourself.
St:

Okay great! I’ll
I’’ see
see you on Saturday.

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=_mbxCsDnSQk
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ใบงานที่ 47.1 เรื่อง Invitation
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 47 เรื่อง Invitation
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Listen to the conversation and write a short answer for each question
1. Where will the party be held?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. What time will it start?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. What can students bring to the party?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. What will students wear to the party?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. How many people is Sara expecting to come to the party?
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
6. What is the conversation about?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. What is the relationship between there
twopersons?
persons?
the two
………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. How does student feel?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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เฉลย ใบงานที่ 47.1 เรื่อง Invitation
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 47 เรื่อง Invitation
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Answer Key
Directions: Listen to the conversation and write a short answer for each
question
1. Where will the party be held?
On the rooftop of Sara’s apartment
2. What time will it start?
Around 6 pm
3. What can students bring to the party?
Some wine or something to drink.
4. What will students wear to the party?
Casual
5. How many people is Sara expecting to come to the party?
About 10 including students
6. What is the conversation about?
Inviting a friend to the party
7. What is the relationship between the
theirtwo
twopersons?
persons?
They are friends.
8. How does student feel?
They are happy.
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=_mbxCsDnSQk
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ใบความรูที่ 47.2 เรื่อง Inviting someone to dinner
หนวยการเรี
การวัดผลและการประเมิ
นผล ยนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 47 เรื่อง Invitation
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ตัวอยางสําหรับครูเทานั้น
Inviting someone to dinner
Jane: Hello, May I speak to Ann, please?
Ann: Speaking!
Jane: Oh, Ann, this is Jane. How are you?
Ann: I’m O.K. How about you?
Jane: I couldn’t be better. Anyway, are you free on Saturday evening?
Ann: Sure, is there anything would you like to do?
Jane: Well, I’d like you to come to my house to have dinner together.
anyone
with uswith
on that
Ann: Alright. I’d
I’s love to. Are
Let there
us there
anyone
us onday?
that day?
Jane: No, only you. We haven’t seen each other for a long time. I’d like to talk to
you andyouenjoy
dinner
together.
and our
enjoy
our dinner
together.
Ann: Great! See you this Saturday.
Jane: Good bye. See you then.
หมายเหตุ: ครูอาจใชบทสนทนานี้เปนแนวทางใหนักเรียน ในการทํางานกลุมเขียนบทสนทนา
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงสรางไวยากรณ

ความคลองแคลว

ความพยายามในการสื่อสาร

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

การออกเสียงและทํานองเสียง

แบบประเมินการพูด

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

5. ความพยายามในการสื่อสาร
(Effort to communicate)

4. ความคลองแคลว (Fluency)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

1. การออกเสียงและทํานองเสียง
(Pronunciation and
intonation)
2. คําศัพท (Vocabulary)

รายการการประเมิน
มีการออกเสียงที่ผิดอยูมาก

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถสนทนาได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้นๆ
มีการหยุดเวนชวงในการ
มีการหยุดเวนชวงในการพูด
พูดบอยมาก แมแตใน
บาง แตผูฟงสามารถเขาใจ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
สิ่งที่พูดได
ใชความพยายามในการ
ใชความพยายามในการพูด
สื่อสารนอย และไมสนใจวา บาง แตไมพยายามมากนัก
ผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่ตนพูด ในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ
หรือไม

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคสนทนางาย ๆ

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน
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พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
สามารถออกเสียงใหผูฟงเขาใจ สามารถออกเสียงถูกตอง ชัดเจน
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอเขาใจ ไดอยางชัดเจน
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับเจาของ
ภาษา
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใชคําศัพท
คําศัพทอยูในระดับพอใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม
ในการสนทนาไดอยางเหมาะสม
อีกทั้งรูจักใชสํานวนในการสนทนา
ดวย
ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
ความหมายของประโยคไดชัดเจน
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช
สามารถพูดไดคลองแคลว
สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง
แตยังไมเปนธรรมชาติ
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให
มีความพยายามอยางจริงจัง
ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใชความ ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
เสริมเติมประโยคบาง และใช พยายามอยางมากที่จะพูด
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
ภาษาทาทางเขาชวยบางใน
เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่ สูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด กิริยา
การทําความเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใชภาษา ทาทางเพื่อชวยใหผูฟงเขาใจในสิ่ง
ทาทางประกอบการพูด
ที่ตนพูดโดยเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียด

ระดับคะแนน
2เกณฑ
คะแนน
คะแนน ด
การใหคะแนนทัก3ษะการพู

เกณฑ์การให้คบะแนนทั
คะแนนทักษะการพู
กการพูดด
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ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ความถูกตองของเนื้อหา
สาระ ความรู
การใชอวัจนาษา

4
4
4
4
4

คะแนนรวม

จินตนาการและ
ความคิดรางสรรค

การแสดงบทบาท

ชื่อ - นามสกุล
การมีสวนรวมในการ
เตรียมตัว/นําเสนอ
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แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ

20

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
สิ่งที่จะวัด
1. การมีสวนรวม
ในการเตรียมตัว
และการ
นําเสนอ

2. การแสดง
บทบาท

1 คะแนน
เต็มใจและสนใจ
ในการทํางานกลุม
และในการนําเสนอ
นอยมาก

3 คะแนน
เต็มใจและสนใจ
ในการทํางาน
กลุมและในการ
นําเสนอเปน
สวนใหญ
สื่อสารความรูสึก
สื่อสาร
สถานการณ และ
ความรูสึก
แรงจูงใจของ
สถานการณ
ตัวละครไดนอย
และแรงจูงใจ
ของตัวละคร
ไดดี
เนื้อหาสาระถูกตอง เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระ
เปนสวนนอย
ถูกตองพอใช
ถูกตองเปน
สวนมาก
มีการใชอวัจนภาษา มีการใชอวัจน
มีการใช
ไมหลากหลายอยูใน ภาษาหลากหลาย อวัจนภาษา
เกณฑที่ตอง
พอใชอยูในเกณฑ หลากหลายอยู
ปรับปรุง
ที่ยอมรับได
ในเกณฑที่ดี

3. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
สาระ ความรู
4. การใชอวัจน
ภาษา (น้ําเสียง
ทาทาง สายตา
อุปกรณ
ประกอบฉาก
เครื่องแตงกาย)
5. จินตนาการและ เปนผลงานที่
ความคิด
เหมือนตัวอยาง
สรางสรรค

2 คะแนน
เต็มใจและสนใจ
ในการทํางานกลุม
และในการ
นําเสนอเปน
บางเวลา
สื่อสารความรูสึก
สถานการณ และ
แรงจูงใจของตัว
ละครไดพอใช

เปนผลงานที่
เปนผลงานที่
ปรับปรุงเล็กนอย ดึงดูดความ
จากตัวอยาง
สนใจ
แปลกใหม
สอดคลองกับ
เรื่องที่กําหนด
แตบางสวน
เหมือนตัวอยาง

4 คะแนน
เต็มใจและสนใจ
ในการทํางาน
กลุมและในการ
นําเสนอ
ตลอดเวลา
สื่อสาร
ความรูสึก
สถานการณ
และแรงจูงใจ
ของตัวละครได
อยางนาเชื่อถือ
เนื้อหาสาระ
ถูกตองครบถวน
มีการใช
อวัจนภาษา
หลากหลาย
นาประทับใจ
ในเกณฑที่
นายกยอง
เปนผลงานที่
ดึงดูดความ
สนใจ
แปลกใหม
และคิดขึ้นเอง
สอดคลองกับ
เรื่องที่กําหนด
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 47 เรื่อง Invitation
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผสู อนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดยพิจารณาจากเกณฑ
ที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมทีส่ ังเกตพบ
เพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การเรียนรูและ
รวมกิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การทํางานที่
ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทํางานใหดีขึ้น
ภายในเวลาที่
กําหนด

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

ดานทักษะและกระบวนการ
1.เขียนสรุปเรื่องที่อานไดในรูปแบบของ
Mind Map
2.กระบวนการกล ุม

While - reading
3.นักเรียนเขากล ุมละ 5 คน ทําใบงานที่ 48.2 เปนการจับคู
คําศัพทกับความหมาย
4.นักเรียนและครูชวยกันเฉลย
5.ใหนักเรียนเขากลุม กลุมละ 5 คน (กลุมเดิม) อานเนื้อเรื่อง
ใบความรูที่ 48.1 (Thanksgiving) ตอบคําถามในใบงานที่ 48.3
6.นักเรียน 2 กลุม อาสาแบงกันเฉลยคําตอบ (ขอ 1-5,ขอ 6-10)

สวนที่ Learned นักเรียนจะไดเรียนรูในชั่วโมงนี้

ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
ประวัติ ความเปนมาและการเฉลิมฉลองวันขอบคุณ Pre - reading
1.นักเรียนทําใบงานที่ 48.1 โดยเขียนสิ่งที่นักเรียนรูเกี่ยวกับ
พระเจา
Thanksgiving และมีอะไรที่ตองการจะเรียนรูเพิ่มเติม
2.นักเรียน 2-4 คน อาสาใหคําตอบ จากใบงานที่ 48.1
จุดประสงคการเรียนรู
ชอง Know และ want to know ครูเขียนบนกระดานดํา
ดานความรู
ตามที่ นักเรียนบอก (ในตาราง)
1. คําศัพทและโครงสรางทางภาษา
K (Know)
W ( Want to know)
L (earned)
2. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานได

เรื่อง The Celebration of Thanksgiving

หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations

แผนการจัดการเรียนรูที่ 48

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. โปสเตอร Thanksgiving
2. ใบงานที่ 48.1
3. ใบงานที่ 48.2 คําศัพท
4. เฉลยใบงานที่ 48.2
5. ใบความรูที่ 48.1
6. ใบงานที่ 48.3,เฉลยใบงานที่ 48.3
7. ใบงานที่ 48.4,เฉลยใบงานที่ 48.4

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง
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Post – reading
7. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 5 คน อานบทอาน ทบทวน
(ใบความร ูที่ 48.1) แลวทําใบงานที่ 48.4
8. ครูใหเฉลยคําตอบใบงานที่ 48.4 ใหนักเรียนแตละกลุม
ตรวจสอบดวยตัวเอง
9. นักเรียนแตละคน เขียนคําตอบในสิ่งที่ตนเองไดเรียนรู
ใสเพมิ เติมลงในใบงานที 48.1

เด็กนักเรียนกลุมอื่นๆ เปนคนบอกวา เพื่อนเฉลยถูกตองหรือไม

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

3. มุงมั่นในการทํางาน

เรื่อง The Celebration of Thanksgiving

หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations

แผนการจัดการเรียนรูที่ 48
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1.1.บอกความหมายของ
บอกความหมายของ
คําศัพท
2.2.ตอบคํ
ตอบคําาถามเกี
ถามเกี่ย่ยวกั
วกับบ
เรื่องที่อาน
ดานทักษะ/ความรู
1.เขีเขียยนสรุ
1.
นสรุปปเรืเรื่อ่องใน
งใน
รูปแบบแผนผังความคิด
Mind map
2.กระบวนการกลุ
2.
กระบวนการกลุมม

ดานคุณลักษณะ
1.1.มีมีววินินัยัย
2.2.ใฝใฝเเรีรียยนรู
นรู 
3.3.มุมุงงมัมั่น่นในการทํ
ในการทําางาน
งาน

วิธีการ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

1.ตรวจใบงาน
1. ตรวจใบงาน

1.ใบงานที่ 48.2
2.ใบงานที่ 48.3

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ประเมินแผนผัง
ความคิด
2. สังเกตการทํางาน
กลุม

1. ใบงานที่ 48.4
ผานเกณฑการประเมิน
2. แบบประเมินแผนผัง รอยละ 60
ความคิด
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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โปสเตอร Thanksgiving
วยการเรี
7 แผนการจั
ดการเรี
ที่ 48เรื่อเรืง่อThe
ง TheCelebration
Celebrationof ofThanksgiving
ThanksgivingDay
หนหน
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 7ที่ แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 48
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/800px_COLOURBOX28898810.jpg
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ใบงานที่ 48.1เรื่อง Thanksgiving Day
วยการเรี
7 แผนการจั
ดการเรี
ที่ 48เรื่อเรืง่อThe
ง TheCelebration
Celebrationof ofThanksgiving
ThanksgivingDay
หนหน
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 7ที่ แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 48
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Know

W (want to know)

L (Learned)
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ใบงานที่ 48.2 เรื่อง Thanksgiving Day
หนหน
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 7ที่ แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 48
วยการเรี
7 แผนการจั
ดการเรี
ที่ 48เรื่อเรืง่อThe
ง TheCelebration
Celebrationof ofThanksgiving
ThanksgivingDay
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Task A
Directions: Match the word with its definition.
Answer

Word
1. celebrate (V.)
2. religious (Adj.)
3. land (V.)
4. hunt (V.)
5. crop (N.)
6. harvest (N.)
7. feast (N.)
8. last (V.)
9. gather (V.)
10. traditional (Adj.)

Definition
A) the season when ripened crops are gathered
B) to chase or search for (game or other wild animals)
for the purpose of catching or killing
C) the cultivated produce of the ground, while growing
or when gathered
D) to observe a day or commemorate an event with
ceremonies or festivities
E) of, relating to, or concerned with religion
F) to go on or continue in time
G) to go or come ashore from a ship or boat
H) to come together around a central point; assemble
I) in accordance with tradition
J) a sumptuous entertainment or meal for many guests
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เฉลย ใบงานที่ 48.2 เรื่อง Thanksgiving Day
Task B
หนหน
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 7ที่ แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 48
วยการเรี
7 แผนการจั
ดการเรี
ที่ 48เรื่อเรืง่อThe
ง TheCelebration
Celebrationof ofThanksgiving
ThanksgivingDay
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Answer Key
Task A
Answer
D
E
G
B
C
A
J
F
H
I

Word
celebrate (V.)
religious (Adj.)
land (V.)
hunt (V.)
crop (N.)
harvest (N.)
feast (N.)
last (V.)
gather (V.)
traditional (Adj.)
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ใบความรูที่ 48.1 เรื่อง Thanksgiving Day
หนหน
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 7ที่ แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 48
วยการเรี
7 แผนการจั
ดการเรี
ที่ 48เรื่อเรืง่อThe
ง TheCelebration
Celebrationof ofThanksgiving
ThanksgivingDay
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the passage below and write short answer for each question.
Thanksgiving is the national holiday in the USA. It is celebrated on the fourth
Thursday in November. On this day Americans give thanks for the good things in their lives.
Everything started in 1620, when the Pilgrims (members of the English Separatist
Church) left their country – England, on a ship called the Mayflower, because of the religious
reasons. Their trip took 65 days and was very difficult. They landed near Plymouth Rock in
America and they started to build their homes there. (In that time the first people living in
America were Indians). During the first winter many people died because they hadn’t got
enough food to eat. In the spring of 1621, the Pilgrims became friends with the Wampanoag
tribe of Native Americans. The Wampanoag helped the Pilgrims learn how to hunt better and
how to plant crops like corn.
In 1621 the harvest was very good. The Pilgrims were very thankful and they invited
their Native American friends to a feast. The first Thanksgiving was celebrated and lasted for
three days. The main dishes included corns, pumpkins, fish and turkeys.
Thanksgiving became a national holiday in 1863. Today Thanksgiving is still a day to
be thankful for family, friends and good food. Families gather around the table and enjoy a
traditional dinner of roast turkey with cranberries, sweet potatoes and pumpkin pie for
dessert. On this day many Americans go to or watch on TV, football matches.
The Canadians celebrate Thanksgiving, too. In Canada it is on the second Monday in
October.
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ใบงานที่ 48.3 เรื่อง Thanksgiving Day
วยการเรี
7 แผนการจั
ดการเรี
ที่ 48เรื่อเรืง่อThe
ง TheCelebration
Celebrationof ofThanksgiving
ThanksgivingDay
หนหน
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 7ที่ แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 48
On
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Direction: Read the passage. Then answers to the questions correctly.
1. When is Thanksgiving celebrated in the USA? _________________________________
2. Who were the Pilgrims? ___________________________________________________
3. What was the name of the ship the Pilgrims sailed? ___________________________
4. How many days did the trip take? __________________________________________
5. Who helped the Pilgrims in spring of 1621? __________________________________
6. How many days was Thanksgiving celebrated? _______________________________
7. When did Thanksgiving become a national holiday? ___________________________
8. What do Americans have for traditional dinner today? _________________________
9. What do Americans do after dinner? ________________________________________
10. When do Canadians celebrate Thanksgiving? _________________________________
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เฉลย ใบงานที่ 48.3 เรื่อง Thanksgiving Day
หนหน
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 7ที่ แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 48
วยการเรี
7 แผนการจั
ดการเรี
ที่ 48เรื่อเรืง่อThe
ง TheCelebration
Celebrationof ofThanksgiving
ThanksgivingDay
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

1. On the fourth Thursday in November
2. The members of the English Separatist Church
3. The Mayflower
4. 65 days
5. The Indians or The Wampanoag tribe of Native Americans
6. Three
7. In 1863
8. The roast turkey with cranberries, sweet potatoes and pumpkin pie (for dessert)
9. They go to a football (American football) match or watch it on TV
10. On the second Monday in October

ที่มา: https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/thanksgiving__
key/thanksgiving-elementary-a1/24258

…………….because of hunger.

2.First ……………………………..

………………………..settle down.

1. The……………..…………………..

1620

4.The first ………………….was ……………………

invited the Wampanoag to a feast.

3.The harvest ………………….. and they

………………. and ………………… crops

2.The Wampanog ………………..how

friends with the ……………………..

1.In spring the ………………made

1621

Thank
giving
Thanksgiving

Concept Mapping
Topic

3. Thanksgiving is still ……………..
……………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………

……………………………………………

2.Families gathered ………….

………………………………………

1……………………… became

1863

ใบงานที่ 48.4 เรื่อง Thanksgiving Day
หนหน
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 7ที่ แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 48
วยการเรี
7 แผนการจั
ดการเรี
ที่ 48เรื่อเรืง่อThe
ง TheCelebration
Celebrationof ofThanksgiving
ThanksgivingDay
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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died because of hunger.

2.First winter many people

for America to settle down.

1.The pilgrims left England

1620

giving was
4. The first thank
Thanksgiving
wascelebrated.
celebrated.

invited the Wampanoag to a feast.

3. The harvest was good and they

around the table and

how to hunt and plant crops

and good food.

3.3.Thanksgiving
to
Thanksgivingisis still
still aa day
day to
be thankful for family, friends
be thankful for family, friends
and good food.

enjoyed traditional dinner.

2. Families gathered

1. Thank giving became
Thanksgiving
a national holiday

1863

2. The Wampanog taught them

friends with the Wampanoag

1. In spring the pilgrims mad

1621

Thanksgiving
Thank giving

Concept Mapping
Topic

เฉลย ใบงานที่ 48.4 เรื่อง Thanksgiving Day
วยการเรี
7 แผนการจั
ดการเรี
ที่ 48เรื่อเรืง่อThe
ง TheCelebration
Celebrationof ofThanksgiving
ThanksgivingDay
หนหน
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 7ที่ แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 48
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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1.1.
.22.
.33.
.44.
.55.
.66.
.77.
.88.
.99.
.10
10.
.11
11.
.12.
12
.13.
13
.14
14.
.15
15.
.16
16.
.17
17.
.18
18.
.19
19.
.20
20.

การนําเสนอผลงานและการ
ออกแบบ

คะแนนรวม

ที่

เนื้อหา

แบบประเมินแผนผังความคิด (Mind Map)

5

5

10

ชื่อ - นามสกุล

หมายเหตุ

จัดทําแผนภาพอยางเปน
ระบบและนําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตองครอบคลุม
หัวขอและรายละเอียดที่
สําคัญ ขาดรายละเอียดใน
บางหัวขอ และมีการใช
รูปภาพตัวอักษรและสีสัน
เราความสนใจมีมาตราสวน
และสมดุลของภาพ

จัดทําแผนภาพนําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตองแตไม
ครอบคลุมหัวขอที่สําคัญ
บางประเด็นและขาด
รายละเอียดและมีการใช
ตัวอักษรและสีสันนาสนใจ
ขาดมาตราสวนและสมดุล
ของภาพ

ระดับคะแนน
5
4
3
แสดงความรูความเขาใจใน แสดงความรูความเขาใจใน แสดงความรูความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนความาอยางดี เนื้อหาที่คนความาอยางดี มี เนื้อหาที่คนความา
มาก มีขั้นตอนครบถวน มี ขั้นตอนครบถวน มีการสรุป ปานกลาง ขาดขั้นตอนและ
การสรุปความคิดเห็นโดยใช ความคิดเห็นโดยใชเหตุ
รายละเอียด มีการสรุป
เหตุผลไดอยางสมเหตุ สม ผลไดอยางสมเหตุสมผล
ความคิดเห็น
ผล

จัดทําแผนภาพอยางเปน
ระบบและนําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตองครอบคลุม
การนําเสนอ
หัวขอและรายละเอียดที่
ผลงาน
สําคัญและมีการใชรูปภาพ
และการ
ตัวอักษรและสีสันเราความ
ออกแบบ
สนใจมีมาตราสวนและ
สมดุลของภาพ

เนื้อหา

รายการ
ประเมิน

จัดทําแผนภาพนําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตองบางสวนขาด
บางประเด็นสําคัญและขาด
รายละเอียดและขาดการใช
ตัวอักษรและสีสันมาตรา
สวนและสมดุลของภาพ
ไมไดสัดสวน

2
แสดงความรูความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนความา
ปานกลาง ขาดขั้นตอนและ
รายละเอียด ไมมีการสรุป
ความคิดเห็น

เกณฑการประเมินการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping)

จัดทําแผนภาพนําเสนอดวย
ขอมูลที่ถูกตองบางสวนขาด
บางประเด็นสําคัญและ
สมดุลของภาพไมไดสัดสวน

1
แสดงความรูความเขาใจใน
เนื้อหาที่คนความา
ไดนอย ขาดขั้นตอนและ
รายละเอียด
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนหน
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 7ที่ แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 48
วยการเรี
7 แผนการจั
ดการเรี
ที่ 48เรื่อเรืง่อThe
ง TheCelebration
Celebrationof ofThanksgiving
ThanksgivingDay
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

715
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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หนหน
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 7ที่ แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
ที่ 48
วยการเรี
7 แผนการจั
ดการเรี
ที่ 48เรื่อเรืง่อThe
ง TheCelebration
Celebrationof ofThanksgiving
ThanksgivingDay
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ

717
730 730

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดบาง
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และ
ไมรับผิดชอบตอ ประเด็น และ
ในงานที่มอบหมาย
งานที่มอบหมาย ไมรับผิดชอบตอ
งานทีม่ อบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจ
และมีความเพียร
ใสและมีความ
พยายามในการเรียนรู
เพียรพยายามใน
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูแ ละรวม
การเรียนรู
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงาน
ที่มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูและรวม
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจ
ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย
ทํางาน
ในการทํางานไดรับ ในการทํางาน
ทํางานดวยความเพียร ที่มอบหมาย มอบหมายใหสําเร็จ ที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ มีการปรับปรุง
พยายาม และอดทน
และพัฒนาการทํางาน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
ใหดีขึ้น
เปาหมาย

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
อานบทอานจับใจความสําคัญและรายละเอียดได

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. รูความหมายของคําศัพท
2. อานบทอานเขาใจ

หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
ประวัติ ความเปนมาและการเฉลิมฉลองวันการ
กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูหลังจากถูกตรึงบน
ไมกางเขน ถูกฝงไวในคูหา แลวกลับคืนพระชนมชีพ
ในวันที่ 3

Pre - reading
5. นักเรียนอานประโยคบนกระดานดําตามครู
ประโยคที่ 1: Jesus was crucified on the Cross (ครูแสดง
ภาพพระเยซูบนไมกางเขนใหนักเรียนดู)
ประโยคที่ 2: A tomb is a place where dead people are
buried. (ครูแสดงภาพหลุมฝงศพ)

เรื่อง Easter Day
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1.นักเรียนชวยกันเดาอักษร 6 ตัวที่ครูเขียนบนกระดานดําวาเปน
คําอะไร ESAETR โดยครูอาจจะแนะโดยใหดูภาพ a painting
egg
2. ถานักเรียนยังเดาไมถูก ครูใหรองรอย (แนะ) วาเปนวันเฉลิม
ฉลองการกลับคืนพระชนมมาชีพหลังจากถูกประหารชีวิตในการ
ตรึงไมกางเขนและถูกขังไวในคูหากลับคืนชีพในวันที่สาม
3. นักเรียนอาสามาเขียนคํานั้นบนกระดานดํา
4. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในชั่วโมงวาจะเรียนเกี่ยวกับวัน
EASTER DAY

แผนการจัดการเรียนรูที่ 49

สื่อ/แหลงเรียนรู
1.ใบความรูที่ 49.1
2.ใบงานที่ 49.1
3.รูปภาพ
4.บัตรภาพ คํา ศัพท 3
4.1 บัตรภาพที่ 49.1ภาพพระเยซูถูกตรงบน
ไมกางเขน
4.2 บัตรภาพที่ 49.2 หลุมฝงศพ
4.3 บัตรภาพที่ 49.3 พระคัมภีรไบเบิล
5.เฉลยใบงานที่ 49.1
6.ใบงานที่ 49.2
7.เฉลยใบงานที่ 49.2
8.ใบงานที่ 49.3
9.เฉลยใบงานที่ 49.3

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
.

While - reading
7. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 3 คน ครูแจกใบความรูที่ 49.1
นักเรียนอานคราว ๆ แบบ skimming และ scanning เขียนเสน
ใตคําศัพทที่นักเรียนไมทราบ ชวยกันเดาความหมายโดยการหา
คําศัพทในพจนานุกรม แลวอานอยางละเอียดอีก 1 รอบ แลวทํา
ใบงานที่ 49.1

เรื่อง Easter Day
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ประโยคที่ 3:This book is the Holy Bible (ครูแสดงภาพ
หนังสือพระคัมภีรไบเบิล)
6. นักเรียนชวยกันเดาวาในบทอาน เรื่อง Easter Day นั้นจะ
กลาวถึงอะไรบาง ครูเขียนคํา หรือ ขอความที่นักเรียนเดา บน
กระดานดํา ตัวอยาง นักเรียนอาจจะเดา ดังนี้
- Jesus rose from the dead
- Christians go to church to celebrate Easter Day
- Children are given chocolate eggs
- The eggs are decorated. Etc.
หมายเหตุ:นักเรียนไมจําเปนตองบอกครูเปนประโยค จะพูดเปน
ขอความหรือเปนคําก็ได

แผนการจัดการเรียนรูที่ 49
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Post - reading
9. นักเรียนทําใบงานที่ 49.2 เปนการทบทวนคําศัพทในบนอาน
(ใบความรูที่ 49.1)
10. นักเรียนอาสาเฉลยคําตอบบนกระดานดําและตรวจคําตอบ
เองและใหคะแนนตนเอง (Self-check)
12. ทบทวน Present Simple และ Past Simple โดยทําใบงาน
ที่ 49.3 นักเรียนเปรียบเทียบคําตอบของตนเองกับเพื่อน

เรื่อง Easter Day
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
8. ครูติดเฉลยคําตอบในใบงานที่ 1 ไวที่หลังหองเรียน นักเรียนสง
ตัวแทนกลุมไปตรวจคําตอบ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 49
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
บอกความหมายของ
ตรวจใบงาน
คําศัพทได
ดานทักษะ/ความรู
ทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญและ
รายละเอียด
ดานคุณลักษณะ
1. มีววินินัยัย
1.มี
2. ใฝเรีเรียยนรูนรู 
2.ใฝ
3. มุงงมัมั่น่นในการทํ
ในการทําางาน
งาน
3.มุ

เครื่องมือทีใช

เกณฑ

ใบงานที่ 49.2

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

ตรวจใบงาน

ใบงานที่ 49.1

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมินใน
อันพึงประสงค
ระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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บัตรภาพที่ 49.1 Jesus is on the Cross.
หน
EasterDay
Day
หนววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรูทที่ ี่ 77 แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูทที่ ี่ 49
4 เรืเรื่อ่องงEaster
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: https://pixels.com/featured/jesus-christ-on-the-cross-crucifixion-svitozarnenyuk.html
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บัตรภาพที่ 49.2 The Tomb of Jesus Christ
หนววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรูทที่ ี่ 77 แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูทที่ ี่ 49
4 เรืเรื่อ่องงEaster
หน
EasterDay
Day
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: https://www.livescience.com/61043-tomb-of-jesus-excavated.html

737
737 724

\
บัตรภาพที่ 49.3 The Holy Bible
หน
Easter Day
Day
หนววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรูทที่ ี่77แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูทที่ ี่49
4 เรืเรื่อ่องง Easter
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: https://sites.google.com/site/mediaapps8ao/b
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\
ใบความรูที่ 49.1 Easter Day
หนววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรูทที่ ี่ 77แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูทที่ ี่49
4 เรืเรื่อ่องง Easter
หน
Easter Day
Day
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Direction: Read the passage

Easter Day
Easter is thought to be the most important Christian religious festival. On good Friday,
Christians believe that Jesus was crucified on the Cross. He died and was placed in a guarded
tomb. On the third day he rose from the dead. The rising of Jesus is said to offer the promise
of eternal life to everyone, if they follow his teachings. There can be found in the Holy Bible.
Christians celebrate Easter Sunday with a church service, music; candle light, flowers
and the singing of church bell.
At Easter time, cards and gifts may be given, Traditional food associated with Easter is
: lamb, Easter biscuits, simnel cake,
cake , custard tarts, hot cross buns and chocolate. It is
customary to give children chocolate eggs at Easter. The egg is a symbol of new life.
Although Easter maintains great religious significance, many children in countries such
as Australia, Canada, the United States and the United Kingdom, think of it as a time to get
new spring clothes, to decorate eggs to participate in Easter egg hunt.

ที่มา: www.teachitprimary,co.uk
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ใบงานที่ 49.1 Easter Day
หน
Easter Day
Day
หนววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรูทที่ ี่ 77 แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูทที่ ี่ 49
4 เรืเรื่อ่องง Easter
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Complete the information below.
Topic: …………………………………………….
Main Idea: ……………………………………………………….. religious festival.
Supporting Details:
1. On the third day ……………………………………………………………………………
2. The rising of Jesus …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
3. Christians …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Traditional food : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
5. The symbol of Easter Day:
5.1 ……………………………………………………………………………………………………
5.2 …………………………………………………………………………………………………..
Conclusion: …………………………………………………………………………………………..
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เฉลยใบงานที่ 49.1 Easter Day
หนววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรูทที่ ี่ 77 แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูทที่ ี่ 49
4 เรืเรื่อ่องง Easter
หน
EasterDay
Day
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Topic:
Easter Day
Main Idea: Easter is the most important Christian Religious festival
Supporting Details:
1. On the third day Jesus rose from the dead.
2. The rising of Jesus is said to offer the promise of eternal life to everyone that
follow his teachings
3. Christians celebrate Easter Sunday in Church.
4. Traditional food on Easter day : lamb, Easter biscuits, simnal
simnel cake, custard tarts,
hot cross buns and chocolate.
5. The symbols of Easter Day:
5.1 Jesus on the Cross
5.2 Easter eggs and Easter Bunny
Conclusion: Although Easter is great religious significance, many children in other countries
U.K. think
(such as Australia, Canada, U.S.
U.K and U.S.K)
thinkofofititasasaatime
timetotoget
getnew
new spring
spring clothes, to
decorate eggs and to participate in Easter eggs hunt.

741
741 728

ใบงานที่ 49.2 Easter Day
หนววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรูทที่ ี่ 77 แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูทที่ ี่ 49
4 เรืเรื่อ่องงEaster
หน
EasterDay
Day
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Match the word in column A to the definition in column B
Column A
…………1. Religious (adj)
…………2. Crucify (V)
…………3. the cross (n)
…………4. A tomb (n)
…………5. Eternal (adj)
…………6. Simnel cake (n)
…………7. Search (v)
…………8. Decorate (v)
…………9. Participate (v)
…………10. Gifts (n)

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Column B
take part in
to make something look more
attractive by putting things on it.
Connected with religion
The cross that Jesus died on, used
as a symbol of Christianity
A type of fruit cake that is
traditionally eaten in Britain at
Easter.
A thing that you gift to some body
especially on a special occasion
To look carefully for something
A large grave, especially one built of
stone above or below the ground.
Without end
To kill somebody as a punishment
by fastening them to a wooden
cross.
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เฉลยใบงานที่ 49.2 Easter Day
4 เรืเรื่อ่องงEaster
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 49
EasterDay
Day
รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Match the word in column A to the definition in column B
Column A
……c……1. Religious (adj)
……j……2. Crucify (V)
…..d…..3. the cross (n)
……h….4. A tomb (n)
……i……5. Eternal (adj)
……e…..6. Simnel cake (n)
……g……7. Search (v)
……b……8. Decorate (v)
……a……9. Participate (v)
……f……10. Gifts (n)

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Column B
take part in
to make something look more
attractive by putting things on it.
Connected with religion
The cross that Jesus died on, used
as a symbol of Christianity
A type of fruit cake that is
traditionally eaten in Britain at
Easter.
A thing that you gift to some body
especially on a special occasion
To look carefully for something
A large grave, especially one built of
stone above or below the ground.
Without end
To kill somebody as a punishment
by fastening them to a wooden
cross.
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 49 เรื่อง Easter Day
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจ ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ใสและมีความ
และ มีความเพียร
เพียรพยายามใน พยายามในการ
การ เรียนรู้และ เรี
ยนรูยแนรู
ละรแ้ ละร
วม ว่ ม
การเรี
ละรวม
กิจกรรมการเรียนรู
ร่เรีวยมกินรูจแกรรม
การเรี
ยนรู้บางครั้ง บอยครั้ง
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

เรื่อง My Favorite Celebration
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูนํานักเรียนเลนเกม Hot Potato โดยนักเรียนยืนเปนวงกลม
ครูเปดเพลง นักเรียนสงตอ Hot Potato ไปเรื่อย ๆ เมื่อเพลง
หยุดชั่วคราวใหนักเรียนคนที่ได Hot Potato บอกชือ่
Celebration หรือ Festival

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. วิธีการเขียน Paragraph
2. เขียน Paragraph บรรยายเกี่ยวกับงานเทศกาล Pre - writing
2. นักเรียนดูภาพ Hamburger paragraph (ใบความรูท ี่ 51.1)
T: What word do you see at the Hamburger.
ดานทักษะและกระบวนการ
เขียน Paragraph บรรยายเกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง Ss: Topic sentence, supporting sentence and
conclusion.
ที่ตนชื่นชอบได
T: Do you think topic sentence is important or not?
Ss: It’s important
ดานคุณลักษณะ
T: Why?
1. มีวินัย
Ss: It tells all the things(details) you would like to say.
2. ใฝเรียนรู
T: How about the conclusion? (ถานักเรียนไมทราบคํานี้
3. มุงมั่นในการทํางาน
ครูบอกคําแปลได เพราะจุดมุงหมายเราจะสอนการเขียน
.

หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
ประวัติ ความเปนมาและการเฉลิมฉลองเทศกาล
สําคัญตาง ๆ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 50

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรูที่ 50.1 เรื่อง Hamburger
Paragraph
2. ใบงานที่ 50. 1
3. ใบงานที่ 50.2
4. เฉลยใบงานที่ 50.2
5. ใบความรูที่ 50.2 (ตัวอยาง)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียน paragraph บรรยายเกี่ยวกับงานเฉลิม
ฉลองที่ตนเองชอบ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ

Writing

While - writing
4. นักเรียนอานใบงานใบความรูที่ 50.2 พรอมทั้งชวยกันทํา
กิจกรรมในใบงานที่ 50.2 ดวยกัน นักเรียนชวยกันตอบวาประโยค
ใดเปน Topic sentence, supporting sentences และ
conclusion
5.นักเรียนเปนผูสรุปองคประกอบของการเขียน paragraph เปน
การทบทวนความเขาใจเพื่อความคงทนในการเรียนรู โดยอานจาก
ใบความรูที่ 50.3
6. นักเรียนจับคูฝกทําใบงานที่ 50.2 เรื่อง Valentine’s day
นักเรียนอาสาเฉลยคําตอบ ครูใหขอมูลยอนกลับวาถูกหรือผิด

เรื่อง My Favorite Celebration
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
paragraph เพื่อกระชับเวลา)
Ss: It wraps up the important information.
3. เพื่อความมั่นใจใบความรูที่ 1 ใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง
และใหถามสิ่งที่นักเรียนยังไมชัดเจน เพื่อที่นักเรียนจะไดฝกเขียน
paragraph ดวยความมั่นใจ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 50
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
Writing
7. ครูใหนักเรียนอานตัวอยางเทศกาล Ghost Festival (ใบ
ความรูที่ 50.4 (Phi Ta Khon) ชวยกันใหคําตอบวา ประโยคใด
เปน Topic sentence, supporting sentences, conclusion
sentences เปนการทบทวน
8. ครูใหนักเรียนเขียนบรรยาย เทศกาลสําคัญ ๆ ที่นักเรียนชื่น
ชอบ เชน Loy Kratong’s day, Songkran festival , etc. โดย
ใหสอดคลองกับสิ่งที่นักเรียน ๆ เรียนในชั่วโมง
9. งานเขียนชิ้นนี้ นักเรียนสงในชั่วโมงตอไป ครูนําผลงานของ
นักเรียน ติดหลังหองเรียน เพื่อน ๆ นักเรียนไดอานเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน

เรื่อง My Favorite Celebration
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 50
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
1.วิ
ตรวจใบงาน
1. วิธธีกีการเขี
ารเขียยนน
paragraph
2.วิ
2. วิเคราะห
เคราะหบบทอ
ทอาานโดยใช
นโดย
หลั
ยนยน
ใช้หกลัการเขี
กการเขี
paragraph
ดานทักษะ/ความรู
ทักษะการเขียน
ประเมินการเขียน

ดานคุณลักษณะ
1.
นรู 
1.ใฝใฝเรีเรียยนรู
2.
ในการทําางาน
งาน
2.มุมุงงมัมั่น่นในการทํ

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือทีใช
1.ใบงานที
1.
ใบงานที่ ่ 50.1
50.1

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

2.
ใบงานที่ 50.2
่ 50.2
2.ใบงานที

แบบประเมินการเขียน

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมินใน
อันพึงประสงค
ระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรูที่ 50.1 เรื่อง Hamburger Paragraph
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 45
50 เรื่อง My Favorite Celebration
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Hamburger Paragraph เปนหนึ่งในเทคนิคสําคัญที่ชวยในการเขียน Paragraph ซึ่งประกอบดวย 3
สวน ไดแก
1. A topic sentence (ประโยคใจความหลัก) (The top bun) มักเปนประโยคแรกของ Paragraph
ซึ่งจะทําหนาที่บอกใจความสําคัญแกผูอาน หรือบอกวา Paragraph นั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องอะไร
2. Supporting sentences (ประโยคใจความสนับสนุน) (The veggie, the meat, the
condiments) ประกอบดวยหลายประโยค ซึ่งทําหนาที่บอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใจความสําคัญหรือ
เรื่องที่เขียน
3. A concluding sentence (ประโยคสรุป) (The bottom bun) มักจะเปนประโยคสุดทายของ
Paragraph ซึ่งทําหนาที่สรุปใจความสําคัญของ Paragraph \
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ใบความรูท ี่ 50.1 เรื่อง Halloween
50 เรื่อง My Favorite Celebration
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 45
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Direction: Read the following passage.
Halloween is usually celebrated amongst family, friends and sometimes, co-workers.
However, some areas hold large community events. Parties and other events may be
planned on October 31 or in the weekends before and after this date. Adults may celebrate
hauntedhouse
houseororgrave
grave yards.
yards.
by watching horror films, hold in costume parties or created hunted

Many children dream up in fancy costumes and visit other homes in the neighborhood. At
each house, they demand sweets, snacks or a small gift. This is known as playing ‘trick or
treat’. Some families carved lanterns with ‘scary’ faces out of pumpkins or other vegetables
or decorate their homes and gardens in Halloween style. These were traditionally intended
toward off evil spirits. It you are at home on Halloween, it is good idea to have a bowl of
small presents or sweets to offer to anyone who knocks on your door. So Halloween is the
day adults and children enjoy themselves very much because they have a lot of interesting
activities to do so.

Adapted from https://www.timeanddate.com/holidays/us/halloween
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ใบงานที่ 50.1 เรื่อง Halloween
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 50 เรื่อง My Favorite Celebration
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions:
Fromethe
thepassage,
passage,hallo
Halloween
Youare
read.
Complete
thethe
information
below.
Directions: From
ween You
read.
Complete
information
below.
A Topic sentence: ……………………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………….
Supporting sentence 1. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
.
Supporting sentence 2. ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Supporting sentence 3. ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Supporting sentence 4. ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Supporting sentence 5. ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Conclusion sentence …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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เฉลยใบงานที่ 50.1 เรื่อง Halloween
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 50 เรื่อง My Favorite Celebration
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: From the passage, Halloween
Complete
the information
below.
hallo weenYou
Youread.
are read.
Complete
the information
below.
A Topic sentence: Halloween is usually celebrated amongst family, friends and sometimes,
co-workers.
Support sentences 1. Adults may celebrate by watching horror films, holding costume
parties or creating haunted house or graveyards.
sentences 2.2. Many children dress up in fancy costumes and visit other homes in the
Support sentences
neighborhoods.
sentences 3.3. At each house, they demand sweets, snacks or a small gifts. This is
Support sentences
known as playing ‘trick or treat’

Support sentences
sentences 4.4. Some families carve lanterns with ‘scary’ face out of pumpkins or
other vegetables or decorate their homes and garden in Halloween style. Their were
traditionally intended toward off evil spirits.
Support sentences
sentences 5.5. If you are at home on Hallow, it is a good Idea to have a bowl of small
presents or sweets to offer to anyone who knocks on your door.

Conclusion: So, Halloween is the days that adults and children enjoy themselves very much
because they have a lot of interesting activities to do so.
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ใบความรูที่ 50.3 เรื่อง Valentine’s Day
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 50 เรื่อง My Favorite Celebration
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
youareread.
Directions: From the passage, Valentine’s Day, you
read. Complete the information
below.

Valentine's Day is celebrated on February 14th because it was upon this day that
Saint Valentine was supposed to have been executed for performing marriages. The story
goes back the 2nd Century A.D. when Christians were persecuted by the Roman government.
Christian marriages and other ceremonies were absolutely forbidden. The legend has it that
Claudius II was trying to raise an army in Rome. It was his belief that married men would not
make good soldiers because they would always be worried about their wives and children
back home. To raise men for the army he forbade young men to marry. The punishment for
any priest who would perform a marriage ceremony would be death! Because he so
fervently believed in love and the idea that marriage was a holy state, St. Valentine
performed marriage ceremonies, placing his allegiance to God before the Government in
Rome. The good saint was caught performing a marriage and was hauled into prison and
after a trial before the emperor, beheaded.
ที่มา: http://www.holidaycook.com/valentinesday-history.shtml
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ใบงานที่ 50.2 เรื่อง Valentine’s Day
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 50 เรื่อง My Favorite Celebration
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Youareread.
Directions: From the passage, Valentine’s Day You
read. Complete the information
below.

A Topic sentence: ……………………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………….
Supporting sentence 1. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
.
Supporting sentence 2. ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Supporting sentence 3. ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Supporting sentence 4. ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Supporting sentence 5. ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Supporting sentence 6. ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

Conclusion sentence …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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เฉลยใบงานที่ 50.2 เรื่อง Valentine’s Day
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 50 เรื่อง My Favorite Celebration
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: From the passage, Valentine’s Day You read.
Complete
the information
are read.
Complete
the information
below.
A topic sentence: Valentine’s Day is celebrated on Friday 14th because it was upon this day
that Saint Valentine was supposed to have been executed for performing marriage.
Supporting sentences1. The story goes back the 2nd century A.D. When Christians were
persecuted by the Roman government.
Supporting sentences2. Christian marriages and other ceremonies were absolute for bidden.
Supporting sentences3. Claudius II was trying to raise an army in Rome. It was his belief that
married
mannot
would
make
good soldiers
man
would
makenotgood
soldiers.
Supporting sentences 4. To raise men for the army he forbids young men to marry.
Supporting sentences 5. The punishment for any priest who would perform a marriage
ceremony would be death!
Supporting sentences 6. St. Valentine fervently believed in love and idea that marriage was
a holy state, he performed marriage ceremonies, placing his allegiance to God before the
Government in Rome.
Conclusion sentence: The good saint was caught performing a marriage and was handed
emperor, beheaded.
beheaded.
into prison and after a trial before the emperor
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ใบความรูที่ 50.3 เรื่อง Phi Ta Khon
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 50 เรื่อง My Favorite Celebration
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตัวอยางสําหรับครู
Phi Ta Khon (Thai: ผี ต า โ ข น ; phǐi taa khǒn; [pʰǐː taː kʰǒn]), sometimes known
as Ghost Festival, is the most common name for a group of festivals held in Dan Sai, Loei
province, Isan, Thailand. The events take place over three days some time between March
and July, the dates being selected annually by the town’s mediums.
The whole event is called Bun Luang, part of a Buddhist merit-making holiday also
known as Bun Phawat
The first day is the Ghost Festival itself, also called Wan Ruam (assembly day). The
town’s residents invite protection from Phra U-pakut, the spirit of the Mun river. They then
rice husks
hold a series of games and take part in a procession wearing masks made of ricehusks
or coconut leaves with hats made from rice steamers, plus patchwork clothing.[1] They also
wear bells and wave wooden phalluses.
The origins of this part of the festival are traditionally ascribed to a story of
the Vessantara Jataka in which the Buddha in one of his past lives as a prince made a long
journey and was presumed dead. The celebrations on his return were so raucous as to wake
the dead. [2]
The second day of the festival incorporates elements of the Rocket Festival, plus
costume and dance contests and more parades.
On the third and final day, the villagers listen to sermons from Buddhist monks
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Phi_Ta_Khon
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แบบบันทึกการยอนคิดไตรตรองที่ 50.3
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 50 เรื่อง My Favorite Celebration
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ชื่อ.......................................................................................วัน เดือน ป .............................................
1. ฉันตองการความชวยเหลือในเรื่อง

2. สิ่งที่ทําใหฉันคิดในบทเรียนวันนี้ คือ

3. สิ่งที่ฉันอยากใหครูชวยเสริมในชั่วโมงตอไป
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1.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

โครงสรางไวยากรณ

ความตอเนื่องในการใชภาษาเรียบเรียง

ความพยายามในการเขียน

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

ความสามารถในการเขียน

แบบประเมินการเขียน

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

เขียนเปนคําๆ ไมเปนประโยค
หรือขอความ
มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัดมาก
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยูเพียง
ประมาน 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคพื้นฐานงาย ๆ

1. ความสามารถในการเขียน
(Writing Ability)
2. คําศัพท (Vocabulary)

ใชความพยายามในการเขียน
นอย และไมสนใจวาผูอานจะ
เขาใจในสิง่ ที่ตนเขียนหรือไม

เขียนเนื้อหาได แตมีการ
สะกดคําผิดอยูมาก
มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับพอใช

3 คะแนน
เขียนโดยมีสํานวนภาษาแม
ปะปนอยู แตก็ยังพอเขาใจ
มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

4 คะแนน

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง
มีขอผิดพลาดในการใช
แตผูอานก็สามารถอานเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย
แตมิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถเขียนเนื้อความตอเนื่อง มีการเขียนที่ไมตอเนื่องในบาง สามารถเขียนเรื่องราวไดอยาง
ไดพอใช แตยังมีความบางตอน ชวง แตผูอานก็สามารถเขาใจ ตอเนื่อง แตยังมีบางชวงบางตอน
กระโดดบาง
ที่ขาดความสละสลวยของภาษา
สิ่งที่เขียนได
ใชความพยายามในการเขียน
ใชความพยายามที่จะเขียนให มีความพยายามอยางเต็มที่
บาง แตก็ไมพยายามมากนักใน ผูอานเขาใจ โดยพยายามเขียน ในการที่จะเขียนใหผูอานเขาใจ
การที่จะเขียนใหผูอานเขาใจ
เสริมเติมประโยคบาง โดย
ดวยการเขียนเสริมหรืออธิบาย
อาจจะใชภาษาแมเขาชวยบาง เพิ่มเติมเพื่อสรางความเขาใจที่
ในการทําความเขาใจ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เขียนได แตก็ยากแกการ
ทําความเขาใจ
มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยูเพียง
ประมาน 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงที่จํากัด สามารถเขียนไดโดย
การใชประโยคงาย ๆ สั้น ๆ

2 คะแนน

หมายเหตุ : พัฒนาจาก Bartz, Walter H. (1979) และ Finocchiaro, M. และSako, S. (1983)

5. ความพยายามในการเขียน
(Effort to communicate)

4. ความตอเนื่องในการใช
เนื้อความที่เขียนไมคอย
ภาษาเรียบเรียง (Continuity) ตอเนื่องกัน

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

1 คะแนน

สิ่งที่ตองการวัด

เกณฑการใหคะแนนทักษะการเขียน

สามารถเขียนเรื่องราวไดอยาง
ตอเนื่อง เรียบเรียงภาษาได
สละสลวย
ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ที่จะเขียนใหผูอานเขาใจ
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอยางสูง ทั้งการใช
ศัพท สํานวน ประโยค เพื่อ
ชวยใหผูอานเขาใจในสิ่งที่ตน
เขียน โดยการเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียดในเนื้อหา

สามารถเขียนไดอยางถูกตอง
ใหผูอานเขาใจไดอยางชัดเจน
มีความสามารถในการใช
คําศัพทในการเขียนเรื่องราวได
อยางเหมาะสม อีกทั้งรูจักใช
สํานวนในการเขียนดวย
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยคได
ชัดเจน

5 คะแนน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 50 เรื่อง My Favorite Celebration
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่
สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่น
ในการทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ตั้งใจเรียน เอาใจใสและ ไมตั้งใจเรียน
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและรับผิดชอบ ไมตั้งใจทํางานที่

ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในงานที่มอบหมาย มอบหมาย

ในการทํางานไดรับ ในการทํางานที่

ในการทํางานที่

ทํางานดวยความ

มอบหมายใหสําเร็จ ไดรับมอบหมายให

ไดรับมอบหมายให

เพียรพยายาม และ

สําเร็จ มีการ
ารปรับปรุง สําเร็จ มีการ
ารปรับปรุง

อดทนเพื่อใหงาน

และพั
ปรั
บปรุฒงนา
และ

และพั
ปรับปรุฒงนา
และ

สําเร็จตาม

างาน างาน
พัการทํ
ฒนาการทํ

การทํ
างาน างาน
พัฒนาการทํ

เปาหมาย

ใหดีขึ้น

ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ดานทักษะและกระบวนการ
1.เรียงลําดับวิธีการทําอาหารที่กําหนดใหได
2.กระบวนการกลุม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1.บอกความหมายคําศัพท
2.อานบทอานเขาใจ

หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
ความรูเกี่ยวกับตําราอาหารสําหรับเทศกาลสําคัญ

Pre - reading
3. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 5 คน ทําใบงานที่ 51.1 เกี่ยวกับ
คําศัพท เปนการทบทวน เพื่อทํากิจกรรมขั้นตอไป
4. นักเรียนและครูเฉลยคําตอบดวยกัน
5. นักเรียนจับคู ทําใบงานที่ 51.2 ครูและนักเรียนเฉลยคําตอบ
รวมกัน ครูอาจจะอธิบายเพิ่มเติมอยางรวดเร็ว ขี้ใหนักเรียนสังเกต
Clue (รองรอย) ของคําที่เลือกมาเติม ตัวอยางเชน
คําตอบขอ 1 ตอบ b: ingredient เปน topic ของเครื่องปรุง
อาหารทั้งหมด

เรื่อง Food on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู The Recipe
Warm up
1.ครูถามนักเรียน T: What do people eat on Thanksgiving
Day?
Ss: Turkey
T: What do you think are the ingredients for this recipe?
Ss: Turkey, vegetables, spices etc.
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 51
สื่อ/แหลงเรียนรู
1.ใบงานที่ 51.1
2.เฉลย ใบงานที่ 51.1
3.ใบงานที่ 51.2
4.เฉลยใบงานที่ 51.2
5.ใบความรูที่ 51.1
6.แถบขอความ
7.ใบงานที่51.3
8.เฉลยใบงานที่ 51.3

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ

While-Reading
6. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 8 คน ครูแจกแถบขอความที่ 21
จํานวน 8 แถบ ใหนักเรียนแตละกลุม ชวยกันเรียงลําดับ
กระบวนการทําอาหาร Turkey (ไกงวงอบ)
7. ครูแจกใบงานที่ 2 ใหหัวหนากลุมแตละกลุมเรียงลําดับ
กระบวนการทําอาหาร Roast Turkey ตามที่ไดอภิปรายในกลุม
(โดยใสแต Keyword ก็ได)
Post-Reading
8. ครูแจกเฉลยใบงานที่ 51.3 ใหหัวหนาแตละกลุมไปบอกคําตอบ
ที่ถูกตอง ใหเพื่อนในกลุมของตน

เรื่อง Food on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ขอ 2. ตอบ h: turkey ใหนักเรียนสังเกตคําในวงเล็บ(for 10-20
people)
ขอ 3 g: juice of a lemon (คําวา juice จะใหใชกับคําอื่นในที่นี้
ไมไดเลย
ขอ 4 และ 5 : salt and pepper (เกลือและพริกไทย)
หมายเหตุ ขึ้นอยูกับเวลาในการสอนวาจะเพียงพอหรือไมในการจะ
อธิบายขยายความ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 51
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ

เรื่อง Food on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
9. ครูแจกใบความรูที่51.1 ใหนักเรียนทุกคนไดไปทบทวนดวย
ตนเอง
10. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 4 คน ครูมอบหมายงานใหนักเรียน
ปรึกษากัน ไปคนควา เตรียมเชนเขียน Recipe สําหรับงานเฉลิม
ฉลองหรือสําหรับโอกาสสําคัญ เชน วันคลายวันเกิด เปนตน
เพื่อที่จะใชในชั่วโมงตอไป

แผนการจัดการเรียนรูที่ 51
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
สามารถแบงหมวดหมู
คําศัพทและบอก
ความหมายคําศัพท
ดานทักษะ/ความรู
1. ทักษะการอาน จับ
ใจความสําคัญและ
รายละเอียด
2. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1.ใฝเรียนรู
2.มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ
1.ตรวจใบงาน

เครื่องมือทีใช
1.ใบงานที่ 51.1
2.ใบงานที่ 51.2

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ตรวจใบงาน
1. ตรวจใบงานที่ 51.3
ผานเกณฑการประเมิน
2. สังเกตการทํางานกลุม 2. แบบประเมิน
รอยละ 60
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กลุม
สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมินใน
อันพึงประสงค
ระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบงานที่ 51.1 เรื่อง Food on Special Occasions
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 51 Food on Special Occasions
รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Write the words into the correct category.

Aluminum foil
Preheat

Pat

Rack
Paper towel

Olive oil
Rinse
Parsley
Thyme

Uncover

Roasting pan
Cutting board

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

Ingredients
____________
____________
____________
____________
____________
____________

Remove
Lemon
Refrigerator

Celery
Oven

Sprinkle
Carve

Rosemary

Equipment
7. ____________
8. ____________
9. ____________
10. ____________
11. ____________
12. ____________
13. ____________

Cooking-verbs
14. ____________
15. ____________
16. ____________
17. ____________
18. ____________
19. ____________
20. ____________
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เฉลย ใบงานที่ 51.1 เรื่อง Food on Special Occasions
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 51 Food on Special Occasions
รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

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

Ingredients
Lemon
Olive oil
Celery
Parsley
Rosemary
Thyme

Equipment
7. Refrigerator
8. Paper towel
9. Aluminum foil
10. Rack
11. Roasting pan
12. Oven
13. Cutting board

Cooking-verbs
14. Remove
15. Rinse
16. Pat
17. Preheat
18. Sprinkle
19. Uncover
20. Carve
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ใบงานที่ 51.2 เรื่อง Food on Special Occasions
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 51 Food on Special Occasions
รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Use the words in the box to complete the words or phase given below.
a. A bunch of celery

b. ingredients

c. onion

carrots
d.d.carrots

e. saltbutter
e. salt f. melted

f. melted
g. lemonbutter

a lemon
h.g. turkey

h. turkey j.i.fresh
peeled
j. fresh rose
marry
i. peeled
rosemary
k. pepper

1. Topic: …………………………………………………………………………………
2. 1. …………………………, approx., 15lbs, (for 10-12 people)
3. Juice of …………………………..
4. …………………………………… and 5. ……………………………..
6. Olive oil or ……………………………………………..
7. ½ yellow …………………………………………… 8. ……………………………… and
quartered
9. Tops and bottoms of ………………………………………….
10. 1 to 2 …………………………………………
11. 1 bunch of parsley
12. Several springs of ………………………………
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เฉลย ใบงานที่ 51.2 เรื่อง Food on Special Occasions
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 51 Food on Special Occasions
รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Use the words in the box to complete the words or phase given below.
bunchofofcelery
celery
a.b. A Abunch

b. ingredients

carrots
c.d. carrots

e. salt		

e. salt
f. melted butter
f. melted butter
g. a lemon

h.g. turkey
a lemon

i. peeled
rosemary
k. pepper
h. turkey j. i.fresh
peeled
j. fresh rose
marry

1. b.ingredients
2. h.turkey, approx., 15lbs, (for 10-12 people)
3. Juice of g. a lemon
4. e:salt and 5.k:pepper
6. Olive oil or f:melted butter
7. ½ yellow c:onion 8.i:peeled and quartered
9. Tops and bottoms of a:a bunch of celery
10. 1 to 2 d:carrots
11. 1 bunch of parsley
12. Several springs of j:fresh rosemary

c. onion
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ใบความรูที่ 51.เรื่อง Mom’ Roast Turkey Recipe I
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 51 Food on Special Occasions
รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Mom’ Roast Turkey Recipe
(Preparation time: 15 minutes, Cook time: 4 hours)

ที่มา: https://www.simplyrecipes.com/recipes/moms_roast_turkey/

INGREDIENTS
o 1 turkey, approx. 15 lbs.
o Juice of a lemon
o Salt and pepper
o Olive oil or melted butter
o 1/2 yellow onion, peeled and quartered
o Tops and bottoms of a bunch of celery
o 1 to 2 carrots
o 1 bunch of parsley
o Several springs
sprigs ofoffresh
freshrosemary,
rosemary, thyme
thyme
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ใบความรูที่ 51 เรื่อง Mom’ Roast Turkey Recipe II
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 51 Food on Special Occasions
รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Mom’ Roast Turkey Recipe
(Preparation time: 15 minutes, Cook time: 4 hours)
Introduction
1. If you are starting with a frozen turkey, remove the turkey from the refrigerator before
cooking to allow it to come closer to room temperature. The turkey will cook more
quickly and more evenly that way.
2. Usually turkeys come packaged with the neck and giblets (heart, gizzard, liver) in the
main cavity or the neck opening, remove it from its package. Rinse the turkey inside
and out with water. If you see stray turkey feathers, pluck them out. Use paper
towels to pat the turkey dry.
3. Preheat the oven to 400 degrees F.
4. Put half an onion cut into wedges, several sprigs of parsley, a couple of carrots, and
some celery tops into the main cavity of the turkey. Cover the entrance to the main
cavity with aluminum foil. To truss, make sure that the turkey's legs are tied together,
held close to the body, and tie a string around the turkey body to hold the wings in
close.
5. Rub either softened butter or olive oil all over the outside of the turkey. Sprinkle salt
generously on all sides of the outside of the turkey (do not add salt if you are using a
brined turkey). Sprinkle pepper over the turkey as well.
6. Place the turkey BREAST DOWN on a rack over a sturdy roasting pan big enough to
catch all the drippings.
7. Put the turkey in the oven at 400°F, uncovered. For the 15 lb turkey, start the cooking
at 400°F for the first 20 minutes to brown it. Then reduce the heat to 325°F for the
next 2 hours. Then reduce the heat further to 225°F until done, anywhere from a half
hour to an hour or more.
8. Once you remove the turkey from the oven, transfer it to a cutting board, tent it with
aluminum foil to keep it warm, and let it rest for 15-30 minutes, depending on the
size of the turkey. Turn the turkey breast side up to carve it
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แถบขอความที่ 51 ตําราปรุงอาหาร เรื่อง Mom’ Roast Turkey Recipe
หนวยการเรียนรู ที่ 7 แผนการเรียนรูที่ 51 เรื่อง The Recipe on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ.23102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
If you are starting with a frozen turkey, remove the turkey from the refrigerator before
cooking to allow it to come closer to room temperature. The turkey will cook more
quickly and more evenly that way.
Usually turkeys come packaged with the neck and giblets (heart, gizzard, liver) in the
main cavity or the neck opening, remove it from its package. Rinse the turkey inside
and out with water. If you see stray turkey feathers, pluck them out. Use paper towels
to pat the turkey dry.
Preheat the oven to 400 degrees F.
Put half an onion cut into wedges, several sprigs of parsley, a couple of carrots, and
some celery tops into the main cavity of the turkey. Cover the entrance to the main
cavity with aluminum foil. To truss, make sure that the turkey's legs are tied together,
held close to the body, and tie a string around the turkey body to hold the wings in
close
Rub either softened butter or olive oil all over the outside of the turkey. Sprinkle salt
generously on all sides of the outside of the turkey (do not add salt if you are using a
brined turkey). Sprinkle pepper over the turkey as well.
Place the turkey BREAST DOWN on a rack over a sturdy roasting pan big enough to
catch all the drippings.
Put the turkey in the oven at 400°F, uncovered. For the 15 lb turkey, start the cooking
at 400°F for the first 20 minutes to brown it. Then reduce the heat to 325°F for the
next 2 hours. Then reduce the heat further to 225°F until done, anywhere from a half
hour to an hour or more.
Once you remove the turkey from the oven, transfer it to a cutting board, tent it with
aluminum foil to keep it warm, and let it rest for 15-30 minutes, depending on the size
of the turkey. Turn the turkey breast side up to carve it
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ใบงานที่ 51.3 เรื่อง Mom’ Roast Turkey Recipe I
หนวยการเรียนรู ที่ 7 แผนการเรียนรูที่ 51 เรื่อง The Recipe on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ.23102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Rearrange how to cook turkey.
Step 1

Step 2

Step 3

.

Step 4

.

Step 5

Step 6

Step 7

Step 8

If you are starting with a frozen turkey, remove the turkey from the
refrigerator before cooking to allow it to come closer to room temperature.
The turkey will cook more quickly and more evenly that way.
Usually turkeys come packaged with the neck and giblets (heart, gizzard,
liver) in the main cavity or the neck opening, remove it from its package.
Rinse the turkey inside and out with water. If you see stray turkey feathers,
pluck them out. Use paper towels to pat the turkey dry.
Preheat the oven to 400 degrees F.
Put half an onion cut into wedges, several sprigs of parsley, a couple of
carrots, and some celery tops into the main cavity of the turkey. Cover the
entrance to the main cavity with aluminum foil. To truss, make sure that the
turkey's legs are tied together, held close to the body, and tie a string
around the turkey body to hold the wings in close
Rub either softened butter or olive oil all over the outside of the turkey.
Sprinkle salt generously on all sides of the outside of the turkey (do not add
salt if you are using a brined turkey). Sprinkle pepper over the turkey as well.
Place the turkey BREAST DOWN on a rack over a sturdy roasting pan big
enough to catch all the drippings.
Put the turkey in the oven at 400°F, uncovered. For the 15 lb turkey, start
the cooking at 400°F for the first 20 minutes to brown it. Then reduce the
heat to 325°F for the next 2 hours. Then reduce the heat further to 225°F
until done, anywhere from a half hour to an hour or more.
Once you remove the turkey from the oven, transfer it to a cutting board,
tent it with aluminum foil to keep it warm, and let it rest for 15-30 minutes,
depending on the size of the turkey. Turn the turkey breast side up to carve
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เฉลย ใบงานที่ 51.3 เรื่อง Mom’ Roast Turkey Recipe
หนวยการเรียนรู ที่ 7 แผนการเรียนรูที่ 51 เรื่อง The Recipe on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ.23102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Rearrange how to cook turkey.
If you are starting with a frozen turkey, remove the turkey from the refrigerator before
Step 1

cooking to allow it to come closer to room temperature. The turkey will cook more
quickly and more evenly that way.

Step 2

Usually turkeys come packaged with the neck and giblets (heart, gizzard, liver) in the
main cavity or the neck opening, remove it from its package. Rinse the turkey inside and
out with water. If you see stray turkey feathers, pluck them out. Use paper towels to pat
the turkey dry.

Step 3

Preheat the oven to 400 degrees F.

Step 4

Step 5

Put half an onion cut into wedges, several sprigs of parsley, a couple of carrots, and
Put half an onion cut into wedges, several springs of parsley, a couple of carrots, and some
some tops
celeryinto
tops
mainofcavity
of the Cover
turkey.theCover
the entrance
to the
main
celery
theinto
mainthecavity
the turkey.
entrance
to the main
cavity
with
cavity withfoil.
aluminum
To sure
truss,that
make
that legs
the turkey's
are tied
aluminum
To truss,foil.
make
thesure
turkey’s
are tied legs
together,
heldtogether,
close to
heldbody,
closeand
to tie
theabody,
tie athestring
around
turkeythebody
the wings in
the
string and
around
turkey
bodythe
to hold
wingstoinhold
close.
close.
Rub either softened butter or olive oil all over the outside of the turkey. Sprinkle salt
Rub either softened butter or olive oil all over the outside of the turkey. Sprinkle salt
generously on all sides of the outside of the turkey (do not add salt if you are using a
generously on all sides of the outside of the turkey (do no add salt if you are using a
brinedturkey)
turkey).Sprinkle
Sprinklepepper
pepperover
overthetheturkey
turkey
well.
brined
as as
well.
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Step 6

Step 7

Step 8

Place the turkey BREAST DOWN on a rack over a sturdy roasting pan big enough to catch
all the drippings.
Put
ForFor
thethe
15 15
lb turkey,
startstart
thethe
cooking
at at
Put the
theturkey
turkeyininthe
theover
ovenatat400°F,
400°F,uncovered.
uncovered.
lb turkey,
cooking
400°F
to to
325°F
for for
thethe
nextnext
2 2
400°F for
forthe
thefirst
first2020minutes
minutestotobrown
brownit.it.Then
Thenreduce
reducethetheheat
heat
325°F
hours. Then reduce the heat further to 225°F until done, anywhere from a half hour to
hours. Then reduce the heat further to 225°F until done, anywhere from a half hour to
an hour or more.
an hour or more.

Once you remove the turkey from the oven, transfer it to a cutting board, tent it with
aluminum foil to keep it warm, and let it rest for 15-30 minutes, depending on the size of
the turkey. Turn the turkey breast side up to carve it
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 51 เรื่อง Food on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 51 เรื่อง Food on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผสู อนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียน
ผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตอ งการบันทึกพฤติกรรมทีส่ ังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชอง
หมายเหตุ
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่นใน
การทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ตั้งใจเรียน เอาใจใสและ ไมตั้งใจเรียน
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ผาน (1)

ตั้งใจและรับผิดชอบใน

ไมตั้งใจทํางานที่ ตั้งใจและ

งานที่มอบหมาย

มอบหมาย

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและ

รับผิดชอบในการ

ในการทํางานที่

รับผิดชอบในการ

ทํางานดวยความเพียร

ทํางานไดรับ

ไดรับมอบหมายให

ทํางานที่ไดรับ

พยายาม และอดทน

มอบหมายให

สําเร็จ มีการ
ารปรับปรุง มอบหมายใหสําเร็จ

เพื่อใหงานสําเร็จตาม

สําเร็จ

มีการปรับปรุงและ
ปรั
บปรุฒงนา
และ
และพั
พัการทํ
ฒนาการทํ
างานใหางานให พัฒนาการทํางาน

เปาหมาย

ดีขึ้น

ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

ดานคุณลักษณะ
1.ใฝเรียนรู
2.มุงมันในการทํางาน

Pre - reading
2. ครูใช Power point ใหนักเรียนดูใบความรูที่ 52.1 Mom’s
Roast Turkey Recipe ถามนักเรียนวา คําที่ขีดเสนใตที่บงชี้วิธีการ

เรื่อง Cooking Favorite Food on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูเขียนคํา “Thanksgiving Day ใหนักเรีนชวยกันบอกเกี่ยวกับ
อาหารในวันขอบคุณพระเจาวามีอะไรบาง (เปนการทบทวนบทเรียน
จุดประสงคการเรียนรู
ที่นักเรียนไดเรียนมาแลวในแผนการเรียนรูที่ 48) ตัวอยางที่นักเรียน
ดานความรู
ใหคําตอบ ซ
ไวยากรณ์
1.โครงสรางไวยการ
Ss: Pumpkin pie, Roast Turkey, sweet potatoes,
2.คําศัพทตําราอาหาร
fruitcake.
T: How about on someone’s birthday?
ดานทักษะและกระบวนการณ
Ss: Birthday cake
1.เขียนวิธีการทําอาหารที่ตนชอบ สําหรับงานเฉลิม
T: If you want to cook roast turkey, what would you
ฉลองหรือในโอกาศพิเศษ
have in mind?
2.กระบวนการกลุม
Ss: The ingredients and the recipe

หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา
ความรูเกี่ยวกักัลบปการท�ำอาหารในโอกาสพิ
การทําอาหารในโอกาสพิเศษ
เศษเช
เช่นน
เฉลิมฉลองเทศกาลตางงๆ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 52

ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียน Recipe ที่นักเรียนชื่นชอบ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1.ใบความรูที่ 52.1
2.ใบงานที่ 52.1
3.เฉลยใบงานที่ 52.1
4.แบบประเมินการเขียน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ

เรื่อง Cooking Favorite Food on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ทําของ Roast turkey ทําหนาที่อะไรในขอความ
ตัวอยาง
T: What kind of words that we use when we cook step
by step?
Ss: We use “verb”
T: Give me the example
Ss: Remove the turkey………
Rinse the turkey………
Pre-heat the oven…….
Put half an onion…….
Rub soften butter
T: Well done. Now tell me the verb in number 5, 6,
and …
Ss: In number 5. The word sprinkle.
In number 6. Place the turkey
In number 7. Put, start, reduce
In number 8 transfer, test, turn

แผนการจัดการเรียนรูที่ 52
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

781

768
781

หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ

Post – reading
5. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 3 คน ใหแตละกลุม ตั้งชื่อกลุมของ
ตนเอง เชน กลุม Gang of Three, Black Tulip etc. เขียนตํารา
อาหาร (Recipe) ที่นักเรียนชื่นชอบที่เกี่ยวกับฉันฉลองหรือวัน
โอกาสพิเศษ (special occasions) จากงานที่ครูมอบหมายให
นักเรียนคนความากอน/เตรียมตัวมากอน จากการเรียนชั่วโมงที่แลว
(แผนการเรียนรู ที่ 51)

While – reading
3. นักเรียนจับคูทําใบงานที่ 52.1
4. นักเรียนอาสาเฉลยคําตอบ ครูเปนผูใหขอมูลยอนกลับ

เรื่อง Cooking Favorite Food on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
T: Excellent. Let see can you suggest any words using
the step of cooking?
Ss: First, second, after that, then, finally. (หมายเหตุ
นักเรียนอาจใชความรูเดิมในการเสนอแนะคําตอบ ถานักเรียนตอบ
ไมได ครูตองเปนผูแนะนํา

แผนการจัดการเรียนรูที่ 52
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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หนวยการเรียนรูที่ 7 Celebrations
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ

เรื่อง Cooking Favorite Food on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
6. ครูนําผลงานงานนักเรียนไปติดไวที่บอรดหลังหองเรียน นักเรียน
แตละกลุมเปนผูประเมินผลงานนของเพื่อนตางกลุม โดยครูเปนผู
กําหนดวากลุมใดเปนผูประเมินงานของกลุม แตตองไมเกิน 3 กลุม
เชน กลุม Gang of Three ประเมิน กลุม Black Tulip กลุม Roses
และ กลุม BMW etc. (peer assessment)
7. ครูแจกใบประเมินการเขียนตําราอาหารที่ตนชื่นชอบ ใหแตละ
กลุม

แผนการจัดการเรียนรูที่ 52
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
บอกความหมายของ
ตรวจใบงาน
คําศัพทจากบริบท
ดานทักษะ/ความรู
1. เขียนวิธีการปรุง
อาหารสําหรับงาน
เทศกาลเฉลิมฉลอง
2. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1.ใฝเรียนรู
2.มุงมั่นในการทํางาน

เครื่องมือทีใช
ใบงานที่ 52.1

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ประเมินการเขียน
1. แบบประเมินการเขียน ผานเกณฑการประเมิน
2. สังเกตการทํางานกลุม 2. แบบประเมิน
รอยละ 60
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กลุม
สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะ ผานเกณฑการประเมินใน
อันพึงประสงค
ระดับดีขึ้นไป

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

785
785 772

ใบความรูที่ 52
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 52
47 เรื่อง The Recipe
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Introduction
1. If you are starting with a frozen turkey, remove the turkey from the refrigerator
before cooking to allow it to come closer to room temperature. The turkey will
cook more quickly and more evenly that way.
2. Usually turkeys come packaged with the neck and giblets (heart, gizzard, liver) in
the main cavity or the neck opening, remove it from its package. Rinse the
turkey inside and out with water. If you see stray turkey feathers, pluck them
out. Use paper towels to pat the turkey dry.
3. Preheat the oven to 400 degrees F.
4. Put half an onion cut into wedges, several sprigs of parsley, a couple of carrots,
and some celery tops into the main cavity of the turkey. Cover the entrance to
the main cavity with aluminum foil. To truss, make sure that the turkey's legs are
tied together, held close to the body, and tie a string around the turkey body to
hold the wings in close.
5. Rub either softened butter or olive oil all over the outside of the turkey.
Sprinkle salt generously on all sides of the outside of the turkey (do not add salt
if you are using a brined turkey). Sprinkle pepper over the turkey as well.
6. Place the turkey BREAST DOWN on a rack over a sturdy roasting pan big enough
to catch all the drippings.
7. Put the turkey in the oven at 400°F, uncovered. For the 15 lb turkey, start the
cooking at 400°F for the first 20 minutes to brown it. Then reduce the heat to
325°F for the next 2 hours. Then reduce the heat further to 225°F until done,
anywhere from a half hour to an hour or more.
8. Once you remove the turkey from the oven, transfer it to a cutting board, tent it
with aluminum foil to keep it warm, and let it rest for 15-30 minutes, depending
on the size of the turkey. Turn the turkey breast side up to carve it.
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ใบงานที่ 52. เรื่อง How to make ...
51 เรื่อง Cooking Favorite Food on Special Occasions
หนวยการเรียนรู ที่ 7 แผนการเรียนรูที่ 52
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Fill in the blank by using the words given below.
a. do so now
d. first
g. sprinkle
j. finally
m. beat

b. omelet
e. pour
h. lift an edge
k. ingredients
n. serve

c. as
f. so that
i. repeat
l. salt
o. heat

How to make………..(1)…………

………(2)……… gathering the …………….(3)………….. . Then spray a 10-or-12 inch
non-stick or cast iron skillet with a thin coating of cooking spray and
………….(4)……….. over medium After that ……..(5)…….. eggs, water, ………….(6)………….
And pepper until light and fluffy. When skillet is hot, ………..(7)……… the egg-mixture
in. ……………(8)………….. the omelet starts to set, ………(9)……… of the omelet with a
clean spatula and tilt the pan ……….(10)…….. the runny set unset the portion of the
omelet can run under neat and start to set. Then, …….(11)………
on the opposite side. If adding vegetable, or meat, …….(12)…… . When the omelet
is just about completely set, …….(13)…… the cheese over half of the omelet. Then
fold the other of the omelet over the cheese
chees half. ……..(14)………. side on a plate
and ………(15)…….. immediately.
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เฉลย ใบงานที่ 52 เรื่อง How to make…
หนวยการเรียนรู ที่ 7 แผนการเรียนรูที่ 52
51 เรื่อง Cooking Favorite Food on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Direction: Fill in the blank by using the words given below.
now			
a. a.dodososonow
first				
d.d.first
g. sprinkle			
g. sprinkle
j. finally			
j. finally
m. beat			
m beat

b.b.omelet		
omelet
e.e.pour			
pour
h. lift an edge		
h. lift an edge
k. ingredients		
ingredients
n.k.serve		
n serve

c. as
c. as
f. so that f. so that
i. repeat
i. repeat
l. salt
o. heat l. salt
o heat

How to make (1) b. omelet
(2) d. First gathering the (3) .k,
k. ingredients. Then spray a 10-or-12 inch nonstick or cast iron skillet with a thin coating of cooking spray and (4) o. heat over
medium After that (5)m. beat eggs, water, (6) l.l salt And pepper until light and
fluffy. When skillet is hot,
(7) e. pour the egg-mixture in. (8) c. As the omelet starts to set, (9) h. lift an
an edge
edge
of the omelet with a clean spatula and tilt the pan (10) f. so that the runny set
unset the portion of the omelet can run under neat and start to set. Then, (11) i.
repeat on the opposite side.
If adding vegetable, or meat, (12) a. do so now. When the omelet is just about
completely set, (13) g. sprinkle the cheese over half of the omelet. Then fold the
other of the omelet over the cheese
chees half. (14) j. Finally side on a plate and (15) n.
serve immediately.

775
788 788

1.1.
.22.
.33.
.44.
.55.
.66.
.77.
.88.
.99.
.10.
10
.11.
11
.12.
12
.13.
13
.14.
14
.15.
15
.16.
16
.17.
17
.18.
18
.19.
19
.20.
20

โครงสรางไวยากรณ

ความตอเนื่องในการใชภาษาเรียบเรียง

ความพยายามในการเขียน

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

ความสามารถในการเขียน

แบบประเมินการเขียน

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

เขียนเปนคําๆ ไมเปนประโยค
หรือขอความ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัดมาก
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยูเพียง
ประมาณ คํา 100
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคพื้นฐานงาย ๆ

1. ความสามารถในการเขียน
(Writing Ability)

2. คําศัพท (Vocabulary)

ใชความพยายามในการเขียน
นอย และไมสนใจวาผูอานจะ
เขาใจในสิ่งที่ตนเขียนหรือไม

มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับพอใช

เขียนเนื้อหาได แตมีการ
สะกดคําผิดอยูมาก

3 คะแนน

มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

เขียนโดยมีสํานวนภาษาแม
ปะปนอยู แตก็ยังพอเขาใจ

4 คะแนน

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง
มีขอผิดพลาดในการใช
แตผูอานก็สามารถอานเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย
แตมิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถเขียนเนื้อความตอเนื่อง มีการเขียนที่ไมตอเนื่องในบาง สามารถเขียนเรื่องราวไดอยาง
ไดพอใช แตยังมีความบางตอน ชวง แตผูอานก็สามารถเขาใจ ตอเนื่อง แตยังมีบางชวงบางตอน
กระโดดบาง
สิ่งที่เขียนได
ที่ขาดความสละสลวยของภาษา
ใชความพยายามในการเขียน
ใชความพยายามที่จะเขียนให มีความพยายามอยางเต็มที่
บาง แตก็ไมพยายามมากนักใน ผูอานเขาใจ โดยพยายามเขียน ในการที่จะเขียนใหผูอานเขาใจ
การที่จะเขียนใหผูอานเขาใจ
เสริมเติมประโยคบาง โดย
ดวยการเขียนเสริมหรืออธิบาย
อาจจะใชภาษาแมเขาชวยบาง เพิ่มเติมเพื่อสรางความเขาใจที่
ในการทําความเขาใจ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยูเพียง
ประมาณ คํา 200
สามารถใชไวยากรณใน
วงที่จํากัด สามารถเขียนไดโดย
การใชประโยคงาย ๆ สั้น ๆ

เขียนได แตก็ยากแกการ
ทําความเขาใจ

2 คะแนน

หมายเหตุ : พัฒนาจาก Bartz, Walter H. (1979) และ Finocchiaro, M. และSako, S. (1983)

5. ความพยายามในการเขียน
(Effort to communicate)

4. ความตอเนื่องในการใช
เนื้อความที่เขียนไมคอย
ภาษาเรียบเรียง (Continuity) ตอเนื่องกัน

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

1 คะแนน

สิ่งที่ตองการวัด

เกณฑการใหคะแนนทักษะการเขียน

สามารถเขียนเรื่องราวไดอยาง
ตอเนื่อง เรียบเรียงภาษาได
สละสลวย
ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ที่จะเขียนใหผูอานเขาใจ
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอยางสูง ทั้งการใช
ศัพท สํานวน ประโยค เพื่อ
ชวยใหผูอานเขาใจในสิ่งที่ตน
เขียน โดยการเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียดในเนื้อหา

มีความสามารถในการใช
คําศัพทในการเขียนเรื่องราวได
อยางเหมาะสม อีกทั้งรูจักใช
สํานวนในการเขียนดวย
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยคได
ชัดเจน

สามารถเขียนไดอยางถูกตอง
ใหผูอานเขาใจไดอยางชัดเจน

5 คะแนน
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 52 เรื่อง Cooking Favorite Food on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรั
ยอมรับบฟัฟงงความคิ
ความคิดดเห็เห็นนของ
ของ
ผู้อื่น
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

791
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู” “มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 52
เรื่อง Cooking Favorite Food on Special Occasions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและใฝเรียนรู โดยพิจารณาจากเกณฑที่
กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่ตองการบันทึกพฤติกรรมที่
สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

ใฝเรียนรู

มุงมั่นใน
การทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ตั้งใจเรียน เอาใจใสและ ไมตั้งใจเรียน
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู และรวม
กิจกรรมการเรียนรู

ผาน (1)

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใสและ มีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และ
รวมกิจกรรม
การเรียนรู
บางครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรูบอยครั้ง

เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู และเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้

ไมผาน (0)

ผาน (1)

ตั้งใจและรับผิดชอบใน

ไมตั้งใจทํางานที่ ตั้งใจและ

งานที่มอบหมาย

มอบหมาย

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและ

รับผิดชอบในการ

ในการทํางานที่

รับผิดชอบในการ

ทํางานดวยความเพียร

ทํางานไดรับ

ไดรับมอบหมายให

ทํางานที่ไดรับ

พยายาม และอดทน

มอบหมายให

สําเร็จ มีการ

มอบหมายใหสําเร็จ

เพื่อใหงานสําเร็จตาม

สําเร็จ

ปรับปรุงและ

มีการปรับปรุงและ

เปาหมาย

พัฒนาการทํางานให พัฒนาการทํางาน
ดีขึ้น

ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

794

หนวยการเรียนรูที่ 8
ชื่อหนวยการเรียนรู Science and Technology for Life
รหัสวิชา อ23101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
2562
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
เวลา 8 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และ
แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม. 3/3 ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความ
ที่ฟงหรืออาน
ต 1.1 ม. 3/4 เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ ประเภทตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
มาตรฐานการเรียนรู ต 1.2 มี ทั กษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข อมูลข า วสาร
แสะความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ต 1.2 ม. 3/2 ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง และอธิบายอยางเหมาะสม
เปรียยบเที
บเทียบและแสดง
ย บ และแสดงความคิ
ต 1.2 ม. 3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล อธิบาย เปรี
ค ว า ม คิ ดด เห็
เ ห็นน
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม
ต 1.2 ม. 3/5 พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรม
ประสบการณ และขาว/เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรูต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็น ในเรื่อง
ตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
ต 1.3 ม. 3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่ อ ง/ประเด็ น
ตาง ๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม
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สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
ต 2.1 ม. 3/1 เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกริยา ทาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
มาตรฐานการเรียนรู ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
ต 2.2 ม. 3/1 เปรี ยบเที ย บและอธิบ ายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสี ย ง
ประโยคชนิดตาง ๆ และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของ ภาษาตางประเทศและภาษาไทย
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐานการเรียนรู ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่นและเปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ต 3.1 ม. 3/1 คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
จากแหลงเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูและนําเสนอดวยการพูดและ การเขียน
2 สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
เรี ย นรู เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ในป จ จุ บั น และอนาคต ประโยชน ข องวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การรูเทาทันโทษของการใชเทคโนโลยีเกินความจําเปน การใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม การขอและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
3. สาระการเรียนรู
ดานความรู (Knowledge)
Vocabulary
self-driving car, robot maid, Space tour, underwater city, food pills, projector in
smartphone and 3D printer for home destination, atmosphere, hectic, nutrition, convenient,
appliance, exist, innovative, prediction advantage, disadvantage, chat, screen, invention,
download, social
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Language Structure
- Future Simple Tense (Subject + will/shall + v infinitive)
- Future Perfect Tense (Subject + will/shall have past participle verb)
- should, shouldn’t, had better, had better not + v infinitive
- Why don’t you……….?
Functional Exponents
- Asking, answering for the details
- Reading for specific information
- Giving opinions/reasons
- Discussing
- Reading for topics
- Giving suggestions
- Listening for specific information
ทักษะ/กระบวนการ (Skills/Process)
- ทักษะการฟง
- ทักษะการพูด
- ทักษะการอาน
- ทักษะการเขียน
- กระบวนการกลุม
เจตคติ (Attitudes)
เห็ น ความสํ า คั ญ ของวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต อ ชี วิ ต และการใช อิ น เตอร เน็ ต อย า ง
เหมาะสม
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในแกปญหา
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
นําเสนอชิ้นงานปายประกาศ (Poster) เรื่อง Advantages and disadvantages of the Internet
in our daily life
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ

ประเมินชิ้นงาน

แบบประเมินแผนผังความคิด

ผานเกณฑ ระดับดี

ประเมินพูดนําเสนอ

แบประเมินการพูด

ผานเกณฑ ระดับดี

ประเมินสมรรถนะ

แบบประเมินสมรรถนะ

ผานเกณฑ ระดับดี

ประเมินคุณลักษณะ/คานิยม

แบบประเมินคุณลักษณะ/คานิยม

ผานเกณฑ ระดับดี

ประเมินเจตคติ

แบบประเมินเจตคติ

ผานเกณฑ ระดับดี

เกณฑการตัดสิน
คะแนน

16-20

หมายถึง ดีมาก

คะแนน

14-15

หมายถึง ดี

คะแนน

12-13 หมายถึง พอใช

คะแนน

0-11 หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ

ดี
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หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู
ขอบเขตเนื้อหา
สื่อ/แหลงเรียนรู
Warm up
คําศัพทและเนื้อหาเรื่องเกี่ยวเทคโนโลยี
1. บัตรภาพ และ บัตรคําศัพท self-driving,
1. ครูแสดงภาพ telephone, television, car, plane,
space tour, food pills, projector in
air conditioner พรอมถามนักเรียนใหตอบพรอมกัน
จุดประสงคการเรียนรู
smartphone and 3D printer for home
T: What’s this?
ดานความรู
2. ใบกิจกรรมที่ 53.1 Technology and
Ss: It’s a plane.
1. บอกคําศัพทของเทคโนโลยีที่กําหนดใหได
Invention in 2025
2. อานเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กําหนดใหได 2. ครูแสดงภาพ Soundabout หรือ Soundabout ของจริงแลว 3. เฉลยใบกิจกรรมที 53.1 Technology
ถามนักเรียนวา
and Invention in 2025
T: What’s this?
ดานทักษะและกระบวนการ
4. ใบงานที่ 53.1 Matching the words
Ss: It is a soundabout.
1. ทักษะการอานขอความ
with the sentences
2. กระบวนการกลุม
5. เฉลยใบงานที 53.1 Matching the
Pre – reading
words with the sentences
3. นักเรียนเขากลุม ๆ ละ 4-5 คน ครูแสดงภาพ Self-Driving Car,
ดานคุณลักษณะ
Space Tours, Food Pills, Projectors in Smartphone,
1. มีวินัย
3D Printers for homes ใหนักเรียนดูครั้งละภาพ
2. ใฝเรียนรู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
4. นักเรียนอภิปรายในกลุม เพื่อบอกชอื ภาพ
3. มุงมั่นในการทํางาน
5. ครูใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมาแขงขันเขียนคําศัพท
ของภาพจนครบทุกภาพ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 53
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Post - reading
13. ครูใหนักเรียนคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ และเทคโนโลยี
แลวทํา Mind Map สงครู

While - reading
9. ครูติดขอความในสวนตาง ๆ ของผนังหอง
10. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4-5 คน ครูแจกบัตรคําศัพท กลุมละ 5
คํา นักเรียนทุกกลุมถือบัตรคําศัพทเดินไปอานขอความที่อยูบนผนัง
หองแลวติดบัตรคําศัพทใหตรงกับขอความ
11. ครูเฉลยคําตอบ กลุมที่มีคําศัพทตรงกับขอความมากที่สุดจะ
เปนผูชนะ
12. นักเรียนทําใบงานที่ 53.1

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
6. ครูติดภาพบนกระดาน ใหนักเรียนทั้งชั้นชวยกันหาคําตอบของ
กลุมที่ตอบใกลเคียงภาพมากที่สุด
7. ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองใหนักเรียน
8. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพทพรอมกัน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 53
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. บอกความหมายของ
คําศัพท
2. จับคูหัวขอใหสอดคลอง
กับเนื้อเรื่องได
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. อานเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
8. บันทึกผลหลังสอน

วิธีการ
ตรวจใบงาน

เครื่องมือที่ใช
1. ใบงานที่ 53.1
2. ใบกิจกรรมที่
53.1 และ 53.2

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

สังเกตการทํางานกลุม

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

ผลการเรียนรู
.................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่...........เดือน................พ.ศ................
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ลงชื่อ ......................................ผูต รวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
บัตรภาพที่ 53.1 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: https://fortunedotcom.files.wordpress.com/2016/06/dri07_d.jpg
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บัตรภาพที่ 53.2 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: https://educationtechnologysolutions.com.au/2017/04/space-camp-usa-tour-triplifetime/
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บัตรภาพที่ 53.3 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: http://open3dmodel.com/download/printer-3d-model-3_2509.html
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บัตรภาพที่ 53.4 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025(1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา:
https://www.google.com/search?q=1mobile+smartcool+projectorsim&tbm=isch&source=iu&i
ctx=1&fir=OfgArNZbBBzqEM%253A%252C84rGvubY7-c9CM%252C_&usg=AI4_kRbkxL_86Yq3xNH1deGbsi6AV5uTg&sa=X&ved=2ahUKEwioqqCGpKTgAhWMPo8KHTiLBOIQ9QE
wAXoECAEQBA&cshid=1549359089001973#imgrc=OfgArNZbBBzqEM:

791
804

805

บัตรภาพที่ 53.5 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ที่มา: https://wallhere.com/th/wallpaper/1067195

792
805

806
บัตรคําศัพทที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Self-Driving Car
Space Tour
Food Pills
Projectors in smartphones
3D Printers for Home

793
806

807
ใบกิจกรรมที่ 53.1 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Match the passages to the right topics.

Technology and inventions in 2025
Like everybody suggested before, the cars or at least buses will have driven themselves
by 2025. People will be more comfortable during their journeys. The driver will use the
program to drive the vehicles to travel to the destination. It will not be in every city, but
it will be in enough to make a huge difference.
Virgin, the most famous airline, is trying to create space tours and they are expected that
they will have traveled to space by 2025. It will take a long shot from now, but by that
time, people will enjoy their journey outside the atmospheres.
Food pills will be one of the future technologies that make life more convenient in next ten
Food pills will be one of the future technologies that make life more convenient in next
years. Food pills will carry all the nutrition you need. Though taking food pills won’t make
ten feel
years.
pillsaswill
all real
the one,
nutrition
you need.
taking
food pills
you
as Food
satisfied
youcarry
eat the
by 2025,
peopleThough
wil hectic
schedules
willwon’t
have
make
you feel
as nutrition
satisfied as you eat the real one, by 2025, people with hectic
had
properly
food
schedules will have had properly food and nutrition.
Because phones upgrade regularly, there is a prediction that smartphones will have had their
Because phones upgrade regularly, there is a prediction that smartphones will have had
own projectors. You don’t have to download any applications to your phone to use this
their owntechnology.
projectors. You
don’t
download
applications
to yourvideos,
phoneweb
to
innovative
In next
ten have
years,toyou
will shareany
your
stream pictures,
use this
innovative
technology.anywhere,
In next ten
years, you will share your stream pictures,
pages,
or making
presentations
anytime.
videos, web pages, or making presentations anywhere, anytime.
3D3Dprinting
dimensional
solid
objects
fromfrom
a digital
file. file.
3D printers
printingis isa aprocess
processofofmaking
makingthree
three
dimensional
solid
objects
a digital
3D
they help you make many useful items in your daily life, such as household items and
printers they help you make many useful items in your daily life, such as household
appliances in workplace. They will exist and you can even buy one for over one thousand
items and
appliances
workplace.
They
andinyou
even buy one for over
dollars.
By 2025,
you willinhave
had your
ownwill
3Dexist
printer
yourcan
house.
one thousand dollars. By 2025, you will have had your own 3D printer in your house.

Adapted from http://www.rantgizmo.com/2014/12/08/15-inventions-that-wed-love-to-see-by2020
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เฉลย ใบกิจกรรม ที่ 53.1 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
What do you think about your life in 2025? Where will you be? What will you
have done? Imagine about things in next ten years. These inventions below will
have existed by 2025.
Self-Driving Cars
Like
suggested
before,
the the
cars cars
or atorleast
buses buses
will have
Likeeverybody
everybody
suggested
before,
at least
willdriven
have driven
themselves
by
2025
People
will
be
more
comfortable
during
their
journeys.
themselves by 2025. People will be more comfortable during their journeys.
The driver
driverwill
willuse
usethe
the
program
to drive
vehicles
to travel
the destination.
The
program
to drive
the the
vehicles
to travel
to thetodestination.
will not
not be
be in
in every
everycity,
city,but
butit itwill
willbebeininenough
enough
make
a huge
difference.
ItIt will
to to
make
a huge
difference.
Space Tours
Virgin, the most famous airline, is trying to create space tours and they are
expected that they will have traveled to space by 2025. It will take a
long shot from now, but by that time, people will enjoy their
journey outside the atmospheres.
Food Pills

Food pills will be one of the future technologies that make life more
Convenient in next ten years. Food pills will carry all the nutrition
you need. Though taking food pills won’t make you feel as satisfied as
you eat the real one, by 2025, people with hectic schedules will have had properly
food and nutrition.
Projectors in Smartphones
Because phones upgrade regularly, there is a prediction that
smartphones will have had their own projectors. You don’t have to
download any applications to your phone to use this innovative
technology. In next ten years, you will share your stream pictures,
videos, web pages, or making presentations anywhere, anytime.
3D Printers for Homes

3D printing is a process of making three dimensional solid objects
from a digital file. 3D printers they help you make many useful
items in your daily life, such as household items and appliances in
workplace. They will exist and you can even buy one for over one
thousand dollars. By 2025, you will have had your own 3D printer in your house.

Adapted from http://www.rantgizmo.com/2014/12/08/15-inventions-that-wed-love-to-see-by-2020/
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ใบกิจกรรมที่ 53.2 เรื่อง Technology and Invention in 2025(1)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

WORD CARDS
Self-Driving Cars
Projectors in Smartphones

Self-Driving Cars
Projectors in Smartphones

Self-Driving Cars
Projectors in Smartphones

Space Tours

Food Pills

3D Printers for Homes
Space Tours

Food Pills

3D Printers for Homes
Space Tours
3D Printers for Homes

Food Pills

796
809

810
ใบงานที่ 53.1 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Match the words in Column B with the sentences in Column A.
Column A

Column B

________ 1. You can share your pictures, videos, webpages A. Food Pills
or making presentations anywhere and anytime. B. Space Tours
________ 2. They will carry all the nutrition you need and

C. Self-Driving Cars

make life more convenient.
D. Projectors in Smartphones
________3. They make three dimension objects and help
E. 3D Printers for Homes
you make many useful things in your daily life.
________4. People will enjoy their journey outside
the atmosphere.
________5. People can use the program to take the vehicles
to their destination.
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เฉลยใบงาน ที่ 53.1 เรื่อง Technology and Invention in 2025(1)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Match the words in Column B with the sentences in Column A.
Column A
____D____1. You can share your pictures, videos, webpages

Column B
A. Food Pills

or making presentations anywhere and anytime. B. Space Tours
____A____2. They will carry all the nutrition you need and
C. Self-Driving Cars
make life more convenient.
D. Projectors in Smartphones
____E____3. They make three dimension objects and help
E. 3D Printers for Homes
you make many useful things in your daily life.
____B____4. People will enjoy their journey outside the
atmosphere.
____C____5. People can use the program to take the vehicles to
to their destination.
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812
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

799
812

813
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง

800
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814
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 53 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

มุงมั่นใน
ใฝเรียนรู การ
ทํางาน

หมายเหตุ

801
814

815
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู
และรวมกิจกรรม
การเรียนรู

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจเรียน

ผาน (1)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจ
ใสและมีความ
เพียรพยายามใน
การ
การเรียนรูและรวม
เรี
นรูและรวมยนรู
กิจยกรรมการเรี
กิบางครั
จกรรมการ
้ง
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
เพียรพยายาม
พยายามในการ
ในการ
ยนรูวแมละรวม
เรี
ยนรูแเรีละร
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
งานที่มอบหมาย
ทํางานดวยความเพียร
พยายาม และอดทน
เพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย

ไมผาน (0)
ไมตั้งใจ
ทํางาน
ที่มอบหมาย

ผาน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่
ไดรับมอบหมายให
สํส�ำเร็
าเร็จ มีการ
ารปรับปรุง
ปรั
บปรุฒงนาการทํ
และ างาน
และพั
พัใหฒดนาการทํ
ีขึ้น างาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
อธิบายโครงสรางของประโยค Future Simple
และ Future Perfect ได
ดานทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะการเขียนในระดับประโยค
2. ทักษะการพูด
3. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

ขอบเขตเนื้อหา
ประโยค Future Simple Tense และ Future
Perfect Tense

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ โดยให
นักเรียนเลนเกม Throwing Ball ครูสาธิตการเลนโดยใหนักเรียน
ทั้งหมดยืนเปนวงกลม ครูถือลูกบอลอยูในมือ เมื่อเริ่มเลนครู
เรียกชื่อนักเรียน 1 คน เอยชื่ออุปกรณเทคโนโลยี 1 อยาง แลวโยน
บอลให นักเรียนคนที่รับบอลก็จะเอยชื่อเพื่อนที่จะโยนบอล ตอให
พรอมบอกชื่ออุปกรณเทคโนโลยีที่ไมซ้ํากัน ใครที่เอยชื่อสิ่งประดิษฐ
ชาหรือซ้ํากันจะถือแพตองออกจากวง
Presentation
2. ครูแสดงภาพรถแลวถามนักเรียนวา
T: What is this?
T: Is it in the present time?
3. ครูพูดประโยค
T: You will see the self-driving car in the future.
แลวแสดงภาพรถในอนาคต
ครูพูดประโยคโดยใชโครงสราง Future Simpleแลวแสดงภาพ

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life

แผนการจัดการเรียนรูที่ 54

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาพวาดสิ่งประดิษฐตามจินตนาการ

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรภาพ self-driving car, robot
maid, Space tours, underwater city,
Drone ambulances
2. ใบงานที่ 54 เรื่อง Technology and
Invention
in 2025
3. เฉลยใบงานที่ 54 เรื่อง Technology
and Invention in 2025

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

816

803
816

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)

robot maid, Space tours, underwater city, Drone
ambulances
T: You will see the robot maid in the future.
T: You will see Space tours in the future.
T: You will see underwater city in the future.
T: You will see the drone ambulances in the future.
ครูแสดงภาพเดิมทีละภาพแลวพูดกับนักเรียนวา
T: You will have seen the self-driving car by 2025.
T: You will have seen the robot maid by 2030.
T: You will have seen Space tours by 2025.
T: You will have seen underwater city by 2030.
T: You will have seen the Drone ambulances by 2030.
4. นักเรียนและครูชวยกันสรุปโครงสรางและความแตกตางของ
ประโยค Future Simple Tense และ Future Perfect Tense
5. ครูอธิบายการใชประโยค Future Simple Tense และ Future
Perfect Tense ในรูปแบบคําถามและปฏิเสธโดยการถามนักเรียนวา
T: Will you see the robot maid in the future?

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life

แผนการจัดการเรียนรูที่ 54
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

817

804
817

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)

S: Yes, I will. /No, I won’t.
T: Will you have seen the robot maid by 2030?
S: Yes, I will. /No, I won’t.
T: When will you have seen the self-driving car?
S: By 2025.
6. นักเรียนและครูชวยกันสรุปโครงสรางของประโยค Future
Simple Tense และ Future Perfect Tense ในรูปประโยค
คําถามและประโยคปฏิเสธ
Practice
7. นักเรียนอานใบงานที่ 54 เรื่อง Technology and Invention
in 2025 แลวขีดประโยคที่เปน Future Simple และ Future
Perfect ครูใหนักเรียนชวยกันเช็คความถูกตอง
8. นักเรียนจับคูถาม-ตอบ เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง โดยใชโครงสราง
ประโยคดังกลาว
9. นักเรียนอาสาสาธิต จับคู ถามตอบเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง โดยใช
โครงสรางประโยค ประมาณ 4 –5 คู

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life

แผนการจัดการเรียนรูที่ 54
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

818

805
818

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)

Production
10. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 3 คน วาดรูปสิ่งประดิษฐใหมตาม
จินตนาการแลวเขียนประโยคอธิบายโดยใช Future Simple และ
Future Perfect อยางละ 5 ประโยค
11. นักเรียนวาดรูปสิ่งประดิษฐใหมตามจินตนาการ แลวเขียน
ประโยคอธิบาย โดยใช Future Simple และ Future Perfect
อยางละ 5 ประโยค

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life

แผนการจัดการเรียนรูที่ 54
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

819

819
806

820
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อธิบายโครงสรางของประโยค
Future Simple และ
Future Perfect
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. อานบทอาน ระบุ
โครงสรางประโยค Future
Simple และ Future
Perfect
2. เขียนประโยคโดยใช
Future Simple และ
Future Perfect
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. .ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ประเมินการพูด

ใบงานที่ 54

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. สังเกตการทํางาน
กลุม
2. ตรวจใบงาน
3. ประเมินการเขียน
ประโยค

1. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม
2. ใบงานที่ 54.1
3. ใบงานที่ 54.2

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ......................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค..............................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข............................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต รวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

807
820

821

บัตรภาพที่ 54.1 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

car
ที่มา: https://pxhere.com/th/photo/1439579

808
821

822

บัตรภาพที่ 54.2 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

self-driving car
ที่มา: https://fortunedotcom.files.wordpress.com/2016/06/dri07_d.jpg

809
822

823
823 823810

บัตรภาพที
บัตรภาพที
่ 54.3 ่ 54.3
เรื่อง เรืTechnology
่อง Technology
and Invention
and Invention
in 2025
in 2025
(2) (2)
หนวยการเรี
หนวยการเรี
ยนรูที่ ย8นรูแผนการจั
ที่ 8 แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรูที่ ย54
นรูเรื
ที่ อ54ง เรื
Technology
่อง Technology
and Invention
and Invention
in 2025
in 2025
(2) (2)
รายวิชรายวิ
า ภาษาอั
ชา ภาษาอั
งกฤษ งรหั
กฤษ
สวิชรหัา สอ23101
วิชา อ23101
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ 1ยนที
ชั้น่มั1ธยมศึ
ชั้นมักธษาป
ยมศึทกษาป
ี่ 3 ที่ 3

robot
robotmaid
maid
ที่มา:

ที่มา:

https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_enTH809TH809&biw=1006&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=Sm1ZXLjsHdmUwgO52btg&q=free+download
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_enTH809TH809&biw=1006&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=Sm1ZXLjsHdmUwgO52btg&q=free+download
+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E+robot+maid&oq=free+download+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E+robot+maid&gs_l=img.12...0.0..242
+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E+robot+maid&oq=free+download+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E+robot+maid&gs_l=img.12...0.0..242
229...0.0..0.0.0.......1......gws-wiz-img.MM60r6RcMT8#imgrc=RRgNRfxXMZGEmM
229...0.0..0.0.0.......1......gws-wiz-img.MM60r6RcMT8#imgrc=RRgNRfxXMZGEmM

824
บัตรภาพที่ 54.3 เรื่อง Technology and Invention in 2025(2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Space tour
ที่มา: https://educationtechnologysolutions.com.au/2017/04/space-camp-usa-tour-triplifetime/

811
824

825
บัตรภาพที่ 54.4 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Underwater City
https://www.google.com/search?q=Free+Download+Underwater+City&rlz=1C1NDCM_enTH809TH809&tbm=isch&source=iu&i
ctx=1&fir=7K89Knc1hjshiM%253A%252Cx607y3aXV2DckM%252C_&usg=AI4_-kS5xpLnVEZCggi7lDgT2uPxH2dFA&sa=X&ved=2ahUKEwiwrK7FvqTgAhUIo48KHTpzDZsQ9QEwB3oECAQQDA#imgrc=7K89Knc1hjshiM:

812
825

826
บัตรภาพที่ 54.5 เรื่อง Technology and Invention in 2025(2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Drone ambulance
ที่มา: https://www.google.com/search?q=:+https://apkpure.com/flying-droneambulance/com.tbs.flying.drone.rescue.ambulance&rlz=1C1NDCM_enTH809TH809&tbm=isch&source=iu&i
ctx=1&fir=erTwtgBCnMwXjM%253A%252CMTtqABxFznSICM%252C_&usg=AI4_kQsZAoo7Ma9DUy5QI4NNHe2F_L40w&sa=X&ved=2ahUKEwjzvt7y6bgAhWbiXAKHZL0DyEQ9QEwCnoECAIQDA#imgrc=erTwtgBCnMwXjM:

813
826

827
ใบความรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
What do you think about your life in 2025? Where will you be? What will you
have done? Imagine about things in next ten years. These inventions below will
have existed by 2025.
Self-Driving Cars
Like
everybody suggested before, the cars or at least buses will have driven
Like everybody suggested before, the cars or at least buses will have driven
themselves
byby2025
People
will will
be more
comfortable
duringduring
their journeys.
themselves
2025.
People
be more
comfortable
their journeys.
The
thethe
program
to drive
the vehicles
to travel
to the to
destination.
Thedriver
driverwill
willuse
use
program
to drive
the vehicles
to travel
the destination.
willnot
notbebeininevery
everycity,
city,butbut
enough
to make
a huge
difference.
ItItwill
it itwillwill
be be
in in
enough
to make
a huge
difference.
Space Tours
Virgin, the most famous airline, is trying to create space tours and
they are expected that they will have traveled to space by 2025. It
will take a long shot from now, but by that time, people will enjoy
their journey outside the atmospheres.
Food Pills

Food pills will be one of the future technologies that make life
more Convenient in next ten years. Food pills will carry all the
nutrition you need. Though taking food pills won’t make you feel
as satisfied as you eat the real one, by 2025, people with hectic
schedules will have had properly food and nutrition.
Projectors in Smartphones
Because phones upgrade regularly, there is a prediction that
smartphones will have had their own projectors. You don’t have to
download any applications to your phone to use this innovative
technology. In next ten years, you will share your stream pictures,
videos, web pages, or making presentations anywhere, anytime.
3D Printers for Homes
3D printing is a process of making three dimensional solid objects
from a digital file. 3D printers they help you make many useful
items in your daily life, such as household items and appliances in
workplace. They will exist and you can even buy one for over one
thousand dollars. By 2025, you will
have had your own 3D printer in your house.
Adapted from http://www.rantgizmo.com/2014/12/08/15-inventions-that-wed-loveto-see-by-2020/

814
827

828
ใบงานที่ 54.1 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the following passage and then underline the sentences using
Future Simple Tense and Future Perfect Tense.
What do you think about your life in 2025? Where will you be? What will you
have done? Imagine about things in next ten years. These inventions below will
have existed by 2025.
Self-Driving Cars
Like
suggested
before,
the cars
or at orleast
buses buses
will have
Likeeverybody
everybody
suggested
before,
the cars
at least
willdriven
have driven
themselves
byby2025
People
willwill
be more
comfortable
duringduring
their journeys.
themselves
2025.
People
be more
comfortable
their journeys.
The
program
to drive
the the
vehicles
to travel
to the todestination.
The driver
driverwill
willuse
usethethe
program
to drive
vehicles
to travel
the destination.
will not
notbe
beininevery
everycity,
city,but
butit itwill
will
enough
make
a huge
difference.
ItIt will
bebein inenough
to to
make
a huge
difference.
Space Tours
Virgin, the most famous airline, is trying to create space tours and they are
expected that they will have traveled to space by 2025. It will take a
long shot from now, but by that time, people will enjoy their journey
outside the atmospheres.
Food Pills
Food pills
pills will
will be
be one
one of the future technologies that make life more
Food
Convenient in next ten years. Food pills will carry all the nutrition
you need.
Though taking food pills won’t make you feel as satisfied as you eat the real one,
by 2025, people with hectic schedules will have had properly food and nutrition.
Projectors in Smartphones
Because phones upgrade regularly, there is a prediction that
smartphones will have had their own projectors. You don’t have to
download any applications to your phone to use this innovative
technology. In next ten years, you will share your stream pictures,
videos, web pages, or making presentations anywhere, anytime.
3D Printers for Homes
3D printing is a process of making three dimensional solid objects
from a digital file. 3D printers they help you make many useful
items in your daily life, such as household items and appliances in
workplace. They will exist and you can even buy one for over one
thousand dollars. By 2025, you will
have had your own 3D printer in your house.

Adapted from http://www.rantgizmo.com/2014/12/08/15-inventions-that-wed-love-to-see-by-2020/
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เฉลยใบงานที่ 54.1 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the following passage and then underline the sentences using Future
Simple Tense and Future Perfect Tense.

What do you think about your life in 2025? Where will you be? What will you
have done? Imagine about things in next ten years. These inventions below will
have existed by 2025.
Self-Driving Cars
Like
suggested
before,
the cars
or at orleast
buses buses
will have
Likeeverybody
everybody
suggested
before,
the cars
at least
willdriven
have driven
themselves
byby2025
People
willwill
be more
comfortable
duringduring
their journeys.
themselves
2025.
People
be more
comfortable
their journeys.
The driver
driverwill
willuse
usethethe
program
to drive
vehicles
to travel
the destination.
The
program
to drive
the the
vehicles
to travel
to the todestination.
will not
notbe
beininevery
everycity,
city,but
butit itwill
will
enough
make
a huge
difference.
ItIt will
bebein inenough
to to
make
a huge
difference.
Space Tours
Virgin, the most famous airline, is trying to create space tours and they are
expected that they will have traveled to space by 2025. It will take a
long shot from now, but by that time, people will enjoy their journey
outside the atmospheres.
Food Pills
Food
will be
be one
one of the future technologies that make life more
Food pills
pills will
Convenient in next ten years. Food pills will carry all the nutrition
you need.
Though taking food pills won’t make you feel as satisfied as you eat the real one,
by 2025, people with hectic schedules will have had properly food and nutrition.
Projectors in Smartphones
Because phones upgrade regularly, there is a prediction that
smartphones will have had their own projectors. You don’t have to
download any applications to your phone to use this innovative
technology. In next ten years, you will share your stream pictures,
videos, web pages, or making presentations anywhere, anytime.
3D Printers for Homes
3D printing is a process of making three dimensional solid objects
from a digital file. 3D printers they help you make many useful
items in your daily life, such as household items and appliances in
workplace. They will exist and you can even buy one for over one
thousand dollars. By 2025, you will have had your own 3D printer in your house.

Adapted from http://www.rantgizmo.com/2014/12/08/15-inventions-that-wed-love-to-see-by-2020/

816
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830
ใบงานที่ 54.1 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025(2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Draw the pictures and then write sentences by using Future Simple Tense
and Future Perfect Tense.
Note:
5 sentences for Future Simple Tense
5 sentences for Future Perfect Tense

817
830

831
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริม่ สรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

818
831

832
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
สรางสรรค
ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง

ทํางานไมเสร็จ

819
832

833
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 54 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที
เลขที่ ่
1
1
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1112
1213
1314
1415
1516
17
16
18
17
19
18
20
19
20

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล

มีวินัย

มุงมั่น
มุ่งมั่น
นรู ้ ในการ
ใฝใฝ่เรีเรียยนรู
ในการท�ำงาน
ทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ

820
833

834
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตามขอตกลง
ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
ของกิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และ ขอตกลงได
ในงานที่มอบหมาย
ไมรับผิดชอบตอ บางประเด็น และ รับผิดชอบในงานที่
งานที่มอบหมาย ไมรับผิดชอบตองาน มอบหมายเพียง
บางสวน
ที่มอบหมาย
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายาม
การเรียนรู
ในการเรียนรูแ ละรวม
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
วาม ยร
และ มีความเพี
พยายามในการ
เพียรพยายาม
เรี
ยนรูและร
ในการเรี
ยนรูวแมละ
กิรวจมกิ
กรรมการเรี
ยนรู
จกรรมการเรี
ยนรู 
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรมการเรียนรู
ทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

821
834

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย

ดานทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญและ
รายละเอียด
2. ทักษะการพูด
3. กระบวนการกลุม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. ศึกษาเนื้อเรื่องแลวตอบคําถามได
2. สนทนาถาม-ตอบตามโครงสรางทางภาษาที่
กําหนดใหได

ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อเรื่อง Technology and Invention in 2025

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. บัตรกิจกรรมที่ 55.1-55.4 คําศัพท
destination, atmosphere, hectic,
nutrition, convenient, appliance, exist,
innovative, prediction
2. แถบประโยค
3. ใบความรู 55 Technology and
Pre - reading
Inventionin 2025
2. นักเรียนแบงออกเปน 3 กลุม A, B และ C ครูแจกบัตรคําศัพท 4. ใบงานที่ 55
กลุมละ 3 คํา โดยติดคําอธิบายไวบนผนังสวนตางๆของหอง
5. เฉลยใบงานที่ 55
ตัวแทนนักเรียนกลุมละ 1 คน ถือบัตรคําศัพทออกมาหาคําอธิบาย
ที่ตรงกัน เมื่อหาเจอแลวใหนําคําอธิบายนั้นกลับไปใหสมาชิกใน
กลุมชวยกันตรวจสอบ แลวใหทุกคนในกลุมจดลงกระดาษ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ตัวแทนคนอื่นในกลุมก็จะออกไปทําเชนเดียวกัน ทุกกลุมจะมี
คําศัพทพรอมคําอธิบายกลุมละ 3 คํา เมื่อทําเสร็จทุกกลุมแลว ครู
ใหนักเรียนแบงกลุมใหม กลุมละ 3 คน โดยตองเปนสมาชิกจาก
กลุม A, B และ C สมาชิกกลุมใหมสอนคําศัพทที่ตัวเองมีให

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูทบทวนโครงสรางประโยค Future Simple Tense
และประโยค Future Perfect Tense โดยครูสุมแจกบัตรคําให
นักเรียน แลวใหนักเรียนที่ไดบัตรคํา ออกมาหนาหองถือบัตรคํา
ยืนเรียงใหถูกตองตามโครงสรางของประโยค

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life

แผนการจัดการเรียนรูที่ 55

835

822
835

2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)

While - reading
4. ครูแจกใบความรู Technology and Invention in 2025
ใหนักเรียนโดยใหคว่ําเนื้อหาไวบนโตะกอน
5. ครูใหนักเรียนเปดใบความรูอานพรอมกันในเวลา 3 นาที แลว
ใหคว่ําเนื้อหาไวตามเดิม ครูถามคําถามนักเรียน
T: When will the cars have driven themselves?
T: What is Virgin?
T: What will carry all the nutrition you need?
T: What will smartphone have in the future?
6. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5คน อานใบความรูกลุมละ 1 หัวขอ
7. ตัวแทนกลุมออกมาอานและอภิปรายหัวขอที่ไดรับใหเพื่อนฟง
8. นักเรียนอานเนื้อเรื่องอยางละเอียด แลวทําใบงานที่ 55

สมาชิกในกลุมฟง และจดคําศัพทใหมที่ไดรูทั้งหมดลงในสมุด
3. ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใหนักเรียนอานคําศัพท
ใหฟงพรอมกันทั้งชั้น แลวสุมนักเรียนใหอานคําศัพทและคํานิยาม
ศัพทใหฟงทีละคน

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life

แผนการจัดการเรียนรูที่ 55
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

836

823
836

ชา ภาษาอั
รายวิชรายวิ
า ภาษาอั
งกฤษ งกฤษ

เรื
เรื่อ่องง Technology
Technology and
and Invention
Invention in
in 2025
2025 (3)
(3)

นและครู
วมกั
นเฉลยใบงานที
9.9.นันักกเรีเรียยนและครู
ร่วรมกั
นเฉลยใบงานที
่ 55่ 55
Post-reading
Post - reading
9.9.นักนัเรีกยเรีนจัยนจั
บคูบก่ บั คูเพื
่ เพื
นผลั
ดกันดถามตอบ
โดยใหโดยให
เ้ พือ่ นอเพืา่ นประโยคในเนื
อ้
กับอ
่อนผลั
กันถามตอบ
่อนอาน
เรืประโยคในเนื
่อง 1 ประโยค้อเรืให้่อองีก1ฝ่าประโยค
ยบอกชื่ออุใหปอกรณ์
ได้ดูเนื้อเรื่อง
ีกฝาเทคโนโลยี
ยบอกชื่อโอุดยไม่
ปกรณ
โดยไม
ไดดyour
ูเนื้อเรื
่อง เชนpictures,
You willvideos,
share webpages,
your
เช่เทคโนโลยี
น You will
share
stream
or
stream pictures, videos, webpages, or making
making presentations anywhere, anytime
presentations anywhere, anytime
เพืเพือ่ ่อนก็นก็จะบอกว
า่ Projectors
in Smartphone
ผลัดกัผลั
นถาม-ตอบจนครบ
จะบอกว
า Projectors
in Smartphone
ดกัน
ทุถาม-ตอบจนครบทุ
กค�ำ
กคํา
10. นันักกเรี
เรียยนจั
นจับบคูคู่ถถาม-ตอบเกี
าม-ตอบเกี่ย่ยวกั
วกับบเนืเนื้อ้อเรืเรื่อ่องโดยใช้
งโดยใชFuture
FutureSimple
10.
Simple
Future
Perfect Tense
Tense
และTense
Futureและ
Perfect
Tense
11. ตัวแทนนักเรียน 2-3 คู ออกมาผลัดกันถามตอบเกี่ยวกับเนื้อ
11.
ตัวแทนนักเรียน 2-3 คู่ ออกมาผลัดกันถามตอบเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
เรื่อง

หน่
หนววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ทที่ 8ี่ 8Science
Scienceand
andTechnology
Technologyfor
forlife
Life
สาระการเรียยนรู
นรู้ภภาษาต่
าษาตางประเทศ
างประเทศ
กลุกลุ่มมสาระการเรี

แผนการจั
ดการเรี
ที่ 55
แผนการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ 55

ยมศึกกษาปี
ษาปทที่ ี่ 33
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ

เวลา
เวลา1 1ชั่วชัโมง
่วโมง

837

837
824

838
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. ตอบคําถามจากเนื้อเรื่องที่
อาน
2. สนทนาถาม-ตอบตาม
โครงสรางทางภาษาที่
กําหนดให
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการอานเพื่อจับ
ใจความสําคัญและ
รายละเอียด
2. ทักษะการพูด
3. กระบวนการกลุม
ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

1. ศึกษาเนื้อเรื่องแลว
ตอบคําถามได
2. สนทนาถาม-ตอบ
ตามโครงสรางทาง
ภาษาที่กําหนดใหได

ใบความรูที่ 55 และ ผานเกณฑการประเมิน
ใบงานที่ 55
รอยละ 70

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตการพูด
3. สังเกตการทํางาน
กลุม

1. ใบงานที่ 55
ผานเกณฑการประเมิน
2. แบบประเมินการ รอยละ 60
พูด ด
การพู
3. แบบประเมินน
3.แบบประเมิ
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงบานกลุ
ม ่ม
การปฏิ
ัติงานกลุ

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ...........................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค..................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........

825
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outside

journey

People will enjoy their journey outside the atmospheres.

will

People

Directions: Put the words in the correct order.

their

the atmospheres

enjoy

บัตจรกิ
จกรรมที
่ 55.1เรื่อเรื
ง Technology
Invention
in 2025
บัตรกิ
กรรมที
่ 55.1
ง ่อTechnology
andand
Invention
in 2025
(3) (3)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

839

826
839

will
in

your own

your house by 2025

have had

You will have had your own 3D printer in your house by 2025.

3D printer

You

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)

บัตรกิจกรรมที่ 55.2 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)

840

827
840

841
บัตรกิจกรรมที่ 55.3 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

destination

atmosphere

nutrition

convenient

exist

innovative

prediction

appliance

hectic

828
841

842
บัตรกิจกรรมที่ 55.4 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Definition of each word

the place to which you are going
the mass of air surrounding the Earth
saying in advance
a source of materials to nourish the body
an instrument or tool
to be real, to stay alive, to live
very busy, rush
being or producing something like nothing done
easy to use or reach

829
842

843

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 55.2 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

destination

the place to which you are going

atmosphere

the mass of air surrounding the Earth

hectic

very busy, rush

nutrition

a source of materials to nourish the body

convenient

easy to use or reach

appliance

an instrument or tool

exist
innovative

to be real, to stay alive, to live
being or producing something like nothing done

prediction

saying in advance

830
843

844
ใบความรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
What do you think about your life in 2025? Where will you be? What will you
have done? Imagine about things in next ten years. These inventions below will
have existed by 2025.
Self-Driving Cars
Like everybody suggested before, the cars or at least buses will have
driven themselves by 2025. People will be more comfortable during
their journeys. The driver will use the program to drive the vehicles
to travel to the destination.
It will not be in every city, but it will be in enough
to make a huge difference.
Space Tours
Virgin, the most famous airline, is trying to create space tours and they are
expected that they will have traveled to space by 2025. It will take a
long shot from now, but by that time, people will enjoy their journey
outside the atmospheres.
Food Pills
Food pills will be one of the future technologies that make life more
convenient in next ten years. Food pills will carry all the nutrition
you need. Though taking food pills won’t make you feel as satisfied
as you eat the real one, by 2025, people with hectic schedules will have had
properly food and nutrition.
Projectors in Smartphones
Because phones upgrade regularly, there is a prediction that smartphones will
have had their own projectors. You don’t have to download any applications to
your phone to use this innovative technology. In next ten years, you will share
your stream pictures, videos, web pages, or making presentations anywhere,
anytime.
3D Printers for Homes
3D printing is a process of making three dimensional solid objects
from a digital file. 3D printers they help you make many useful items
in your daily life, such as household items and appliances in
workplace. They will exist and you can even buy one for over one
thousand dollars. By 2025, you will have had your own 3D printer in your
house.

Adapted from http://www.rantgizmo.com/2014/12/08/15-inventions-that-wed- love-to-see-by-2020/

831
844

845
ใบงานที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the passage and answer the questions.
1. What will the driver have used to take the vehicle to the destination by 2025?
………………………………………………………………………………….......
2. What will be a huge difference with the cars in the future?
…………………………………………………………………………………….
3. What are the advantages of the projectors in smart phones in the next ten years?
………………………………………………………………………………………
4. What are the advantages of 3D printers for homes?
……………………………………………………………………………………...
5. Do you think people will be able to take their journey outside the world in the future? /
Why?
…………………………………………………………………………………….
6. How will Food Pills have helped people by 2025?
…………………………………………………………………………………..
7. Will people have to download any applications in the future? / Why?
………………………………………………………………………………….

832
845

846
เฉลยใบงานที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the passage and answer the questions.
1. What will the driver have used to take the vehicle to the destination by 2025?
He will have used the program.
2. What will have been a huge difference with the cars by 2025?
They will have driven themselves.
3. What will be the advantages of the the projectors in smart phones in the next ten
years?
They will share your stream pictures, videos, web pages or making presentation
anywhere, anytime.
4. What will be the advantages of 3D printers for homes by 2025?
They will help you make many useful items, such as household items and
appliance in workplace.
5. Do you think people will be able to take their journey outside the world in the
future? / Why?
I think so. Because the scientists are trying to do these. /The development of
the science and technology.
6. How will Food Pills have helped people by 2025?
People with hectic will have had properly food and nutrition.
7. Will people have to download any applications in the future?/Why?
No, they don’t. They will share their pictures, videos, webpages, or making
presentations anywhere, anytime.

833
846

847

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงสรางไวยากรณ

ความคลองแคลว

ความพยายามในการสื่อสาร

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

การออกเสียงและทํานองเสียง

แบบประเมินการพูด

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

834
847

5. ความพยายามในการสื่อสาร
(Effort to communicate)

4. ความคลองแคลว (Fluency)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

1. การออกเสียงและทํานองเสียง
(Pronunciation and
intonation)
2. คําศัพท (Vocabulary)

รายการการประเมิน
มีการออกเสียงที่ผิดอยูมาก

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงจํากัด สามารถสนทนาได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้นๆ
มีการหยุดเวนชวงในการ
มีการหยุดเวนชวงในการพูด
พูดบอยมาก แมแตใน
บาง แตผูฟงสามารถเขาใจ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
สิ่งที่พูดได
ใชความพยายามในการ
ใชความพยายามในการพูด
สื่อสารนอย และไมสนใจวา บาง แตไมพยายามมากนัก
ผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่ตนพูด ในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ
หรือไม

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคสนทนางาย ๆ

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

848

พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
สามารถออกเสียงใหผูฟงเขาใจ สามารถออกเสียงถูกตอง ชัดเจน
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอเขาใจ ไดอยางชัดเจน
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับเจาของ
ภาษา
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใชคําศัพท
คําศัพทอยูในระดับพอใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม
ในการสนทนาไดอยางเหมาะสม
อีกทั้งรูจักใชสํานวนในการสนทนา
ดวย
ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
ความหมายของประโยคไดชัดเจน
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช
สามารถพูดไดคลองแคลว
สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง
แตยังไมเปนธรรมชาติ
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให
มีความพยายามอยางจริงจัง
ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใชความ ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
เสริมเติมประโยคบาง และใช พยายามอยางมากที่จะพูด
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
ภาษาทาทางเขาชวยบางใน
เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่ สูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด กิริยา
การทําความเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใชภาษา ทาทางเพื่อชวยใหผูฟงเขาใจในสิ่ง
ทาทางประกอบการพูด
ที่ตนพูดโดยเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียด

ระดับคะแนน
2เกณฑ
คะแนน
คะแนน ด
การใหคะแนนทัก3ษะการพู

เกณฑ์กการให้
ารให้คบะแนนทั
คะแนนทั
กการพูดด
เกณฑ์
กษะการพู

835
848

849
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรับบฟฟงงความคิ
ความคิดดเห็เห็นนของผู
ของ ้อื่น
ยอมรั
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

836
849

850
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
มี2.ความตั
้งใจในการ
มีความตั
้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง

837
850

851
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 55 เรื่อง Technology and Invention in 2025 (3)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
มุงมั่นใน
มุ่งมั่น
เลขที่
-สกุลล
ยนรู
หมายเหตุ
ชืชื่อ่อ-สกุ
มีมีววินินัยัย ใฝใฝ่
เรียเรีนรู
 ้ การ
หมายเหตุ
ในการท�ำงาน
ทํางาน
1
1
22
33
4
5
66
77
8
8
9
9
10
10
12
11
13
12
14
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18

19
20

838
851

852
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การเรียนรู้และร่วม
นรูและรวมยนรู้
กิเรีจยกรรมการเรี
บางครั
้ง
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
ละรวม
เรียนรู้แ ละร่
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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ดานคุณลักษณะ

ดานทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะการพูดอภิปราย
2. ทักษะการอานแบบประเมิน
3. ทักษะการเขียนในระดับประโยคทีแ่ สดง
ความคิดเห็น
4. กระบวนการกล ุม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. ตอบแบบประเมินตนเองได
2. บอกวิธีการใชอินเทอรเน็ตอยางเหมาะสมได

ขอบเขตเนื้อหา
แบบประเมินตนเอง “Are You Addicted to
the Internet?”

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง Are You Addicted to the Internet?

Presentation
3. นักเรียนเขากลุมๆละ 5คน ทําแบบประเมินตนเองเรือ่ ง
“Are You Addicted to the Internet?” โดยครูยําใหนักเรียนตอบ
แบบประเมินใหตรงกับตนเอง
4. นักเรียนสรุปคะแนนจากการทําแบบประเมินวาไดคะแนนเทาใด
แลวอานขอสรุปวานักเรียนมีอาการติดอินเทอรเน็ตหรือไม
5. ครูสุมถามนักเรียนถึงผลการประเมินตนเอง
T: How many points have you got?
S: I’ve got____________.

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูนําเสนอคําศัพท addicted โดยยกตัวอยางประโยคใหนักเรียน
เดาความหมายคําศัพท
T: I’m addicted to the television.
I’m addicted to the games.
2. นักเรียนยกตัวอยางประโยคที่ใช addicted

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life

แผนการจัดการเรียนรูที่ 56

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงานที่ 56 แบบประเมินตนเอง
“Are You Addicted to the
Internet?”
2. ใบงานที่ 56.1
ภาระงาน/ชิ้นงาน
โปสเตอรวิธีการใชอินเทอรเน็ตอยาง
เหมาะสม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

853

840
853

มีมวินสาระการเรี
ด้1.กลุ
านคุ
ณัยลักษณะ ยนรูภาษาตางประเทศ
2.
1. มีใฝวเินรีัยนรู
3. มุใฝงเมัรี่นยในการทํ
2.
นรู างาน
3. มุงมั่นในการทํางาน

เรื่อง Are Youรายวิ
Addicted
to งthe
ชา ภาษาอั
กฤษInternet?

รายวิชา ภาษาอังกฤษ
T: What level have you got?
S:
__________level.
T: I’ve
Whatgotlevel
have you got?
T: I’ve
Havegot
you__________level.
got the same level as_________?
S:
S: Yes,
have./No,
T:
HaveI you
got theI haven’t.
same level as_________?
T: Yes,
Are you
addictedI haven’t.
to the internet?
S:
I have./No,
Howyou
canaddicted
you use to
thethe
internet
properly?
T: Are
internet?
Whatcan
should
use theproperly?
internet properly?
T: How
you you
use do
thetointernet
T: IWhat
should
______________________.
should
you do to use the internet properly?
shouldn’t
you do to use the internet properly?
T: IWhat
should
______________________.
I shouldn’t
___________________.
T: What
shouldn’t
you do to use the internet properly?
T: I shouldn’t ___________________.
Practice
6.
นักเรียนเขากลุม ๆ ละ 4-5 คน อภิปรายในกลุมวาผลการประเมิน
Practice
ตรงกั
อินเทอร
น็ตใหเหมาะสมได
อยางไร น
6. นักบเรีตนเองหรื
ยนเขากลุอมไมๆและจะใช
ละ 4-5 คน
อภิปเรายในกลุ
มวาผลการประเมิ
โดยใชบโตนเองหรื
ครงสรางทางภาษาที
่ตามที
รูพูดเเป
อยาง อยางไร
ตรงกั
อไม และจะใช
อิน่คเทอร
น็ตนใหตัวเหมาะสมได
7. นักเรีโครงสร
ยนในกลุ
มรวมกันศึก่ตษาผลสรุ
โดยใช
างทางภาษาที
ามที่ครูพปูดแบบประเมิ
เปนตัวอยานง และอภิปรายใน
กลุ
อินเทอร
น็ตนใหศึกเหมาะสมได
อยางไร แลนวทํและอภิ
าใบงานที
่ 56.2
7. นัมกวาเรีจะใช
ยนในกลุ
มรวเมกั
ษาผลสรุปแบบประเมิ
ปรายใน
กลุมวาจะใชอินเทอรเน็ตใหเหมาะสมไดอยางไร แลวทําใบงานที่ 56.2

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life
หน
ยการเรียนรูยทนรู
ี่ 8ภScience
and Technology for Life
กลุมวสาระการเรี
าษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 56
ดการเรีtoยthe
นรูทInternet?
ี่ 56
เรื่อง Are แผนการจั
You Addicted

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั่วทโมง
ชั้นมัเวลา
ธยมศึก1ษาป
ี่ 3

854
854

841 854
854

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง Are You Addicted to the Internet?

Production
8. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 4-5 ทําโปสเตอรการใชอินเทอรเน็ต
อยางเหมาะสม โดยใหนักเรียนวาดภาพและเขียนประโยคอยางนอย
3 ประโยค

ตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life

แผนการจัดการเรียนรูที่ 56
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

855

855
842

843
856 856

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
บอกวิธีการใช
อินเทอรเน็ตอยางงเหมาะสม
เหมาะสม
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการอาน
2. ทักษะการเขียนในระดับ
ประโยคที่แสดงความคิดเห็น
3. กระบวนการกลุม

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. .ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
8. บันทึกผลหลังสอน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เขียนบอกวิธีการใช
ใบงานที่ 56.1
อินเทอรเน็ตให
ให้เหมาะสม
เหมาะสม

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ตรวจใบงาน
2. เขียนอธิบาย
วิธีการใช อินเทอรเน็ต
3. สังเกตการทํางานกลุม
งานกลุม

1. ใบงานที่ 56
ผานเกณฑการประเมิน
2. แบบประเมินการ รอยละ 60
เขียน ยน
การเขี
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
การปฏิ
ัติงานกลุ
ปฏิบัติงบานกลุ
ม ่ม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

ผลการเรียนรู ......................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค........ ......................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต รวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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ใบงานที่ 56 เรื่อง Are You Addicted to the Internet?
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 56 เรื่อง Are You Addicted to the Internet?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Are You Addicted to the Internet?
Do you think you are addicted to the internet? Can you imagine your life without it even one
day? This test developed by Dr. Kimberly Young will tell you if you are addicted to the
Internet or not.
To begin, answer the following questions by using this scale:0 = Never

1 = Rarely

2 = Occasionally

3 = Frequently

4 = Often

5 = Always

1. How often do you find that you stay online longer than you intended?
2. How often do you neglect household chores to spend more time online?
3. How often do you prefer the excitement of the Internet to intimacy with
your partner?
4. How often do you form new relationships with fellow online users?
5. How often do others in your life complain to you about the amount of time you
spend online?
6. How often do your grades or school works suffer because of the amount of time you
spend online?
7. How often do you check your e-mail before something else that you need to do?
8. How often does your job performance suffer because of the Internet?
9. How often do you become defensive or secretive when anyone asks you what
you do online?
10. How often do you block out disturbing thoughts about your life with soothing
thoughts of the Internet?
11. How often do you find yourself anticipating when you will go online again?

845
858 858

12. How often do you fear that life without the Internet would be boring, empty,
and joyless?
13. How often do you snap, yell, or act annoyed if someone bothers you while
you are online?
14. How often do you lose sleep due to late-night log-ins?
15. How often do you feel preoccupied with the Internet when off-line, or fantasize
about being online?
16. How often do you find yourself saying “just a few more minutes” when online?
17. How often do you try to cut down the amount of time you spend online and fail?
18. How often do you try to hide how long you’ve been online?
19. How often do you choose to spend more time online over going out with others?
20. How often do you feel depressed, moody, or nervous when you are off-line, which
goes away once you are back online?
After all the questions have been answered, add the numbers for each response to obtain a
final score. The result is as follows:
NONE 0 – 30 points
MILD 31- 49 points: You are an average online user. You may surf the Web a bit too
long at times, but you have control over your usage.
MODERATE 50 -79 points: You are experiencing occasional or frequent problems
because of the Internet. You should consider their full impact on your life.
SEVERE 80 – 100 points: Your Internet usage is causing significant problems in your
life. You should evaluate the impact of the Internet on your life and address the
problems directly caused by your Internet usage.

ที่มา http://netaddiction.com/internet-addiction-test/
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ใบงานที่ 56.1 เรื่อง What should/shouldn’t we do to use the internet properly?
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 56 เรื่อง Are You Addicted to the Internet?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Write what we should do and shouldn’t do to
use the internet properly.
What we should do to use the internet properly.
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
What we shouldn’t do to use the internet properly.
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงสรางไวยากรณ

ความตอเนื่องในการใชภาษา
เรียบเรียง

ความพยายามในการเขียน

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

ความสามารถในการเขียน

แบบประเมินการเขียน

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

1 คะแนน

หมายเหตุ

:

มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับพอใช

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอ นขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน วงที่
จํากัด สามารถเขียนได โด
ยการใชประโยคงาย ๆ
สั้น ๆ
สามารถเขียนนื้อความ
ตอเนื่องไดพอใช แตยังมี
ความบางตอนกระโดดบาง

มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

เขียนโดยมีสํานวนภาษาแม
ปะปนอยู แตก็ยังพอเขาใจ

4 คะแนน

ใชไวยากรณผิดพลาดอย ูบาง มีขอ ผิดพลาดในการใช
แตผูอานก็สามารถอานเขาใจ ไวยากรณเพียงเล็กนอย
ได
แตมิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถเขียนเรือ่ งราวไดอยาง
เนื้อความที่เขียนไมคอย
มีการเขียนที่ไมตอเนื่อง
ตอเนื่องกัน
ในบางชวง แตผูอานก็สามารถ ตอเนื่อง แตยังมีบางชวงบาง
ตอนที่ขาดความสละสลวยของ
เขาใจสิ่งที่เขียนได
ภาษา
ใชความพยายามในการ ใชความพยายามในการ
ใชความพยายามที่จะเขียนให มีความพยายามอยางเต็มที่
เขียนนอย และไมสนใจวา เขียนบาง แตก็ไมพยายาม ผูอ า นเขาใจ โดยพยายาม
ในการทจี ะเขียนใหผอู า น
ผูอานจะเขาใจในสิ่งที่ตน มากนักในการทจี ะเขียนให เขียน เสริมเติมประโยคบาง เขาใจ ดวยการเขียนเสริมหรือ
เขียนหรือไม
ผูอ า นเขาใจ
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสรางความ
โดย อาจจะใชภาษา
เขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แมเขาชวยบาง ในการทํา
ความเขาใจ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัดมาก
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคพื้นฐานงาย ๆ

เขียนเนื้อหาได แตมีการ
สะกดคําผิดอย ูมาก

3 คะแนน

เขียนได แตก็ยากแกการ
ทําความเขาใจ

2 คะแนน

พัฒนาจาก Bartz, Walter H. (1979) และ Finocchiaro, M. และSako, S. (1983)

5. ความพยายามในการเขียน
(Effort to communicate)

4. ความตอเนื่องในการใชภาษา
เรียบเรียง (Continuity)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

2. คําศัพท (Vocabulary)

1. ค วาม สาม ารถใน การเขีย น เขียนเปนคําๆ ไมเปน
(Writing Ability)
ประโยคหรือขอความ

สิ่งที่ตองการวัด

เกณฑการใหคะแนนทักษะการเขียน

ใชความพยายามมากเปนพิเศษที่
จะเขียนใหผอู า นเขาใจ สามารถ
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
สูง ทั้งการใชศัพท สํานวน
ประโยค เพื่อชวยใหผูอานเขาใจ
ในสิ่งที่ตนเขียน โดยการเสริม
เพิ่มเติมรายละเอียดในเนื้อหา

สามารถเขียนเรือ่ งราวไดอยาง
ตอเนื่อง เรียบเรียงภาษาได
สละสลวย

มีความสามารถในการใชคําศัพท
ในการเขียนเรือ่ งราวไดอยาง
เหมาะสม อีกทั้งรูจักใชสํานวน
ใน การเขียนดวย
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยคไดชัดเจน

สามารถเขียนไดอยางถูกตอง
ใหผอู า นเขาใจไดอยางชัดเจน

5 คะแนน

848
861

849
862 862

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 56 เรื่อง Are You Addicted to the Internet?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ่ืน

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

863
863 850

เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง

851
864 864

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 56 เรื่อง Are You Addicted to the Internet?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
เลขที่
1
2 1
3 2
4 3
5 4
5
6
6
7
7
8 8
9 9
1010
1112
1213
1314
15
14
16
15
17
1618
1719
1820
19
20

ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล

มุ่งมั่น
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุงมั่นใน
มีวินัย ใฝเรียนรู ในการท�ำงาน
การทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ

865
865 852

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ เรียนรู้และร่วม
นรูและรวมยนรู้
กิเรีจยกรรมการเรี
กิจกรรมการ
บางครั
้ง
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูยแนรู
ละร
วม วม
การเรี
้และร่
กิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

2. A: Your eyes are red. What happened?

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

B: I played Cookie Run all night.
3. A: You feel asleep. Did you sleep well last night?
B: No, I didn’t. I can’t stop surfing the net.

Presentation
3. ครูสุมเรียกนักเรียน 3 คู ออกมาแสดงบทบาทสมมติตาม
สถานการณตอไปนี้
1. A: You look tired. What did you do last night?
B: I spent hours online.

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. ครูแสดงทาทางปวดหัวแลวพูดประโยค
T: I’ve got a headache. Guess. What’s the matter
with me? นักเรียนเดาคําตอบโดยครูไมเฉลย
2. ครูทบทวนคําศัพทที่ไดเรียนในชั่วโมงที่แลว โดยใหนักเรียน
เลนเกม Bingo

เรื่อง Giving Suggestions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ดานทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะการพูด
2. ทักษะการอาน
3. กระบวนการกลุม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
ระบุประโยคแนะนําและเสนอแนะไดถูกตอง
ตามลักษณะโครงสรางของประโยค

ขอบเขตเน้อื หา
การใหคําแนะนําเสนอแนะในเรื่องตางๆ

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 57

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบงานที่ 57 การพูดและใหขอเสนอแนะ
2. เฉลยใบงานที่ 57 การพูดและให
ขอเสนอแนะ
3. ใบกิจกรรมที่ 57
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

866

853
866

เรื่อง Giving Suggestions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูตั้งคําถามใหนักเรียนทั้งชั้นชวยกันตอบในแตละสถานการณ
สถานการณที่ 1
T: What’s the matter with B?
T: Why?
สถานการณที่ 2
T: Why are B’s eyes red?
T: How long did he play Cookie Run?
สถานการณที่ 3
T: Why didn’t B sleep well last night?
4. ครูถามนักเรียนวาถาเปนนักเรียนๆจะมีวิธีแกปญหาและให
ขอเสนอแนะอยางไร ครูยกอยางประโยคแนะนําที่ถูกตอง
T: You should spend less hours online.
T: Why don’t you stop playing cookie Run?
T: You had better stop surfing the internet.
T: You had better not go to bed late.
ครูใหนักเรียนชวยบอกความแตกตางของประโยคแนะนําทั้ง
4 ประโยค

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 57
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

867

854
867

เรื่อง Giving Suggestions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Practice
7. นักเรียนทําใบงานที่ 57 ครูสุมนักเรียนตอบคําถาม ซึ่งสามารถ
ตอบไดหลายแบบ
8. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 5 คน แตละคนพูดอภิปรายปญหาใน
การใชอินเตอรเน็ต และสมาชิกในกลุมแตละคนจะใหขอเสนอแนะ

5. ครูสอนการใชประโยคแนะนําและเสนอแนะ โดยใชโครงสราง
should, shouldn’t, you’d better, you’d better not,
T: Why don’t…………………? และยกตัวอยางประโยคให
นักเรียนดู
T: What should you do if you are addicted the
internet?
T: What should you do if you’re asleep in the
classroom?
T: I feel asleep all day. What should I do?
T: You had not better surf the internet all night.
6. นักเรียนชวยกันสรุปโครงสรางของประโยคแนะนําที่ใช
should, had better, Why don’t you

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 57
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

868

855
868

เรื่อง Giving Suggestions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Production
10. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 5 คน ใหตัวแทนกล ุมออกมา
จับฉลากหัวขอเรื่องดังตอไปนี้
- I like playing online games.
- I played Cookie Run all night. Today my eyes are red.
- I miss school days.
- I don’t like to have lunch at home.
- My friends always talk loudly when they go to
the library.
- I can’t stop surfing the internet.
- I’m a couch potato.
- I’m a Cookie Run addict.
- I’m always online.
11. สรางบทสนทนาสั้นๆ และแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนา
ที่กลุมของตน ตกลงกัน

9. ตัวแทนกลุมออกมาพูดปญหาและคําแนะนําในการใช
อินเตอรเน็ตของกลุมของตนเอง

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 57
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

869

856
869

857
870 870

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
ระบุประโยคแนะนําและ
เสนอแนะไดถูกตองตาม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

อานและเขียนประโยค 1. ใบงานที่ 57
แนะนําและเสนอแนะ 2. แถบประโยค

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

ลักษณะโครงสรางของ
ประโยค
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการพูดสนทนา
โตตอบในการเสนอแนะ
2. กระบวนการกลุม

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

1. สังเกตการแสดง
บทบาทสมมติ
2. สังเกตการทํา
งานกลุม

1. แบบประเมินการ/ ผานเกณฑการประเมิน
แสดงบทบาทสมมติ รอยละ 60
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
ปฏิบัติงานกลุม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

871
871 858

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต รวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

859
872 872

ใบงานที่ 57 เรื่อง Giving suggestions
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 57 เรื่อง Giving Suggestions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the following sentences and give suggestions in your worksheet.
1. I like playing online game.
Suggestion : ___________________________________
2. I played Cookie Run all night. Today my eyes are red.
Suggestion : ___________________________________
3. I miss school days.
Suggestion : ___________________________________
Worksheet 1
4. I don’t like to eat lunch at home.
Suggestion : ___________________________________
5. My friends always talk loudly when they go to the library
Suggestion : ___________________________________
6. I have got a temperature.
Suggestion : ___________________________________
7. I play the internet all day and very tired.
Suggestion : ___________________________________
8. I skip the school class.
Suggestion : ___________________________________
9. I always play facebook when I use the computer
Suggestion :

873 873860

เฉลยใบงานที่ 57 เรื่อง Giving suggestions
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 57 เรื่อง Giving Suggestions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the following sentences and give suggestions in your worksheet.
1. I like playing online game for 4 hours.
Suggestion : You should spend fewer hours online.
2. I played Cookie Run all night. Today my eyes are red.
Suggestion : You’d better not spend it all night.
3. I miss school days.
Suggestion : You should go to school every day.
4. I don’t like to eat lunch at home.
Suggestion : Why don't you eat out with us?
5. My friends always talk loudly when they go to the library
Suggestion : Your friends should obey the library’s regulation.
6. I have got a temperature.
Suggestion : ___________________________________
7. I play the internet all day and very tired.
Suggestion : ___________________________________
8. I skip the school class.
Suggestion : ___________________________________
9. I always play facebook when I use the computer
Suggestion : ___________________________________
10. My boy friend likes playing online game.
Suggestion : ___________________________________
หมายเหตุ เปนเพียงขอเสนอแนะในการเฉลยคําตอบ เพราะสามารถตอบไดหลายรูปแบบ

874 874861
ใบกิจกรรมที่ 57 เรื่อง Giving suggestions
จกรรมที่ ด57
เรื่อยงนรูGiving
หนวยการเรียนรูที่ 8ใบกิแผนการจั
การเรี
ที่ 57 เรืsuggestions
่อง Giving Suggestions
หนชวายการเรี
ยนรู
ที่ 8 รหัแผนการจั
ดการเรียภาคเรี
นรูที่ ย57นทีเรื่ 1่องชั้นGiving
รายวิ
ภาษาอั
งกฤษ
สวิชา อ23101
มัธยมศึSuggestions
กษาปที่ 3
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

I like playing online games.
I played Cookie Run all night. Today my eyes are red.
I miss school days.

I don’t like to have lunch at home.
My friends always talk loudly when they go to the
library.
I can’t stop surfing the internet.
I’m a couch potato.

875
875 862

ใบกิจกรรมที่ 57.1 เรื่อง Giving suggestions
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 57 เรื่อง Giving Suggestions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

I’m a Cookie Run addict.
I’m always online.

ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
การแสดงบทบาท
การแสดงบทบาท
ความถูกต้ องของ
เนื้อหา สาระ
สาระ ความรู
ความรู้ ้
การใช้ออวัวัจจนภาษา
นภาษา
การใช้
จิตนตนาการและ
ความคิดสร้ างสรรค์
คะแนนรวม

ชื่ อ -นามสกุ
- นามสกุ
ลล
การมีส่วนร่ วมในการ
เตรียมตัว/นําาเสนอ
เสนอ

863
876 876

แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ

44
44
44
44
44
20
20

หมายเหตุ
หมายเหตุ

877
877 864

เกณฑการประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
สิ่งที่จะวัด
1. การมีสวนรวม
ในการเตรียม
ตัวและการ
นําเสนอ

1 คะแนน
เต็มใจและสนใจใน
การทํางานกลุมและ
ในการนําเสนอนอย
มาก

2. การแสดง
บทบาท

สื่อสารความรูสึก
สถานการณ และ
แรงจูงใจของตัว
ละคร
ไดนอย

3. ความถูกตอง
ของเนื้อหา
สาระ ความรู

เนื้อหาสาระถูกตอง เนื้อหาสาระ
เปนสวนนอย
ถูกตองพอใช

4. การใชอวัจน
ภาษา (น้ําเสียง
ทาทาง สายตา
อุปกรณ
ประกอบฉาก
เครื่องแตงกาย)

มีการใชอวัจนภาษา
ไมหลากหลายอยูใน
เกณฑที่ตอง
ปรับปรุง

5. จินตนาการและ เปนผลงานที่
ความคิด
เหมือนตัวอยาง
สรางสรรค

2 คะแนน
เต็มใจและสนใจ
ในการทํางานกลุม
และในการ
นําเสนอเปนบาง
เวลา
สื่อสารความรูสึก
สถานการณ และ
แรงจูงใจของตัว
ละครไดพอใช

3 คะแนน
เต็มใจและสนใจ
ในการทํางาน
กลุมและในการ
นําเสนอเปน
สวนใหญ
สื่อสาร
ความรูสึก
สถานการณ
และแรงจูงใจ
ของตัวละครได
ดี
เนื้อหาสาระ
ถูกตองเปน
สวนมาก

4 คะแนน
เต็มใจและสนใจ
ในการทํางาน
กลุมและในการ
นําเสนอ
ตลอดเวลา
สื่อสาร
ความรูสึก
สถานการณ
และแรงจูงใจ
ของตัวละครได
อยางนาเชื่อถือ
เนื้อหาสาระ
ถูกตองครบถวน

มีการใช
อวัจนภาษา
หลากหลายอยู
ในเกณฑที่ดี

มีการใช
อวัจนภาษา
หลากหลาย
นาประทับใจ
ในเกณฑที่
นายกยอง

เปนผลงานที่
เปนผลงานที่
ปรับปรุงเล็กนอย ดึงดูดความ
จากตัวอยาง
สนใจ
แปลกใหม
สอดคลองกับ
เรื่องที่กําหนด
แตบางสวน
เหมือนตัวอยาง

เปนผลงานที่
ดึงดูดความ
สนใจ
แปลกใหม
และคิดขึ้นเอง
สอดคลองกับ
เรื่องที่กําหนด

มีการใชอวัจน
ภาษาหลากหลาย
พอใชอยูในเกณฑ
ที่ยอมรับได

865
878 878

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงสรางไวยากรณ

ความคลองแคลว

ความพยายามในการสื่อสาร

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

การออกเสียงและทํานองเสียง

แบบประเมินการพูด

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคสนทนางาย ๆ

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน
มีการออกเสียงที่ผิดอยูมาก

4 คะแนน

5 คะแนน

879

พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
สามารถออกเสียงใหผูฟงเขาใจ สามารถออกเสียงถูกตอง ชัดเจน
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอเขาใจ ไดอยางชัดเจน
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับเจาของ
ภาษา
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใชคําศัพท
คําศัพทอยูในระดับพอใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม
ในการสนทนาไดอยางเหมาะสม
อีกทั้งรูจักใชสํานวนในการสนทนา
ดวย
ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
ความหมายของประโยคไดชัดเจน
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช
สามารถพูดไดคลองแคลว
สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง
แตยังไมเปนธรรมชาติ
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให
มีความพยายามอยางจริงจัง
ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใชความ ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
เสริมเติมประโยคบาง และใช พยายามอยางมากที่จะพูด
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
ภาษาทาทางเขาชวยบางใน
เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่ สูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด กิริยา
การทําความเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใชภาษา ทาทางเพื่อชวยใหผูฟงเขาใจในสิ่ง
ทาทางประกอบการพูด
ที่ตนพูดโดยเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียด

ระดับคะแนน
2เกณฑ
คะแนน
คะแนน ด
การใหคะแนนทัก3ษะการพู

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
3. โครงสรางไวยากรณ
สามารถใชไวยากรณใน
(Grammatical structure)
วงจํากัด สามารถสนทนาได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้นๆ
4. ความคลองแคลว (Fluency) มีการหยุดเวนชวงในการ
มีการหยุดเวนชวงในการพูด
พูดบอยมาก แมแตใน
บาง แตผูฟงสามารถเขาใจ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
สิ่งที่พูดได
5. ความพยายามในการสื่อสาร ใชความพยายามในการ
ใชความพยายามในการพูด
(Effort to communicate) สื่อสารนอย และไมสนใจวา บาง แตไมพยายามมากนัก
ผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่ตนพูด ในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ
หรือไม

1. การออกเสียงและทํานองเสียง
(Pronunciation and
intonation)
2. คําศัพท (Vocabulary)

รายการการประเมิน

เกณฑ์การให้คบะแนนทั
กษะการพู
คะแนนทั
กการพูดด

866
879

867
880 880

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 57 เรื่อง Giving Suggestions
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
เลขที่
1
21
32
3
4
4
5
5
66
77
88
99
1010
1112
13
12
14
13
15
1416
1517
1618
1719
1820
19
20

ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล

มุงมัมุ่น่งในมั่น
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มีวินัย ใฝเรียนรู ในการท�
การ ำงาน
ทํางาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ

881
881 868

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
งานที่มอบหมาย

ผาน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดบาง
ประเด็น และ ไม
รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ ตั้งใจเรียนเอาใจใส
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และ มีความเพียร
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน พยายามในการ
การเรียนรู
การ เรียนรูแ้ ละรว่ ม การเรี
เรียนรูยแนรูละร
วม วม
้และร่
เรี
นรูและรวมยนรู้ กิจกรรมการเรียนรู
กิจยกรรมการเรี
กิบางครั
จกรรมการ
บอยครั้ง
้ง
เรียนรูบางครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
สื่อ/แหลงเรียนรู
บทความประโยชนและโทษของการใชอินเตอรเน็ต Warm up
1. บัตรคําศัพท advantage,
1. ครูถามความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับการใชInternet
disadvantage, chat, screen, invention,
จุดประสงคการเรียนรู
T: Do you often use the internet?
download, social
ดานความรู
T: When do you use it?
2. ใบกิจกรรมที่ 58
T: What do you think about the internet? Is it good
บอกความหมายของคําศัพทที่ใชในอินเตอรเน็ตได
3. เฉลยใบกิจกรรมที่ 58
or bad? Why?
4. ใบงานที่ 58 บทความประโยชนและโทษ
ดานทักษะและกระบวนการ
ของการใช อินเตอรเน็ต
Pre - listening
1. ทักษะการฟง
https://listenaminute.com/i/intern
2. ครูนําเสนอคําศัพทใหมใหนักเรียนอานออกเสียง แลวใหนักเรียน et.html
2. กระบวนการกลุม
ชวยกันบอกเดาความมายของคําศัพท advantage, disadvantage, 5. เฉลยใบงานที่ 58 บทความประโยชนและ
chat, screen, invention, download, social, stare
ดานคุณลักษณะ
โทษของการใช อินเตอรเน็ต
3. ครูติดคําศัพทบนกระดาน แลวแจกใบความหมายคําศัพท
1. มีวินัย
https://listenaminute.com/i/intern
ใหนักเรียนโดยการสุม แลวใหนักเรียนออกมาติดความหมายใหตรง et.html
2. ใฝเรียนรู
กับ คําศัพท
3. มุงมั่นในการทํางาน
6. ใบความรูที่ 58 บทความประโยชนและ
โทษของการใช อินเตอรเน็ต
4. นักเรียนและครูชวยกันเฉลยคําตอบ
5. นักเขากลุม กลุมละ 4-5 คน แขงขันทําใบกิจกรรมที่ 58 จับคู
https://listenaminute.com/i/intern
คําศัพทกับความหมาย
et.html

แผนการจัดการเรียนรูที่ 58
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Post – listening
9. นักเรียนและครูพูดสรุปเกี่ยวกับบทความที่อาน
T: What is the passage about?
T: What are the advantages of the internet?
T: What are the disadvantages of the internet?
10. นักเรียนบอกประโยชน และโทษจากบทความที่ฟงซึ่งเกี่ยวของ
กับการใชอินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวัน เพื่ออธิบายคําวา
Advantages (ประโยชน) และDisadvantages (โทษ) ของการใช

ภาระงาน/ชิ้นงาน
While - listening
6. นักเรียนฟงบทความจาก
https://listenaminute.com/i/internet.html เกี่ยวกับประโยชน
และโทษของการใชอินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวัน 2 ครั้ง แลวเติมคํา
ลงในชองวางในใบงานที่ 58
7. นักเรียนและครูรวมกัน เฉลยคําตอบในใบงานที่ 58 โดยให
นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจ
8. ครูเปดบทความใหนักเรียนฟงอีกครั้ง

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 58
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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for my homework.
Disadvantages: - I spend hours every day online.
- I think I spend a little too long.

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
อินเตอรเน็ต
Advantages: - I chat with my friends, download music,
buy books and get all the information

แผนการจัดการเรียนรูที่ 58
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
บอกความหมายของ
คําศัพททีใชใน

วิธีการ
สังเกตการทํากิจกรรม
ตามใบกิจกรรมที่ 58

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ใบกิจกรรมที่ 58 ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

อินเทอรเน็ต
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการฟงบทความ
แสดงความคิดเห็น
3. กระบวนการกลุม

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. .ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน

1. ตรวจใบงานที่ 58
2. สังเกตการฟง
3. สังเกตการทํางาน
กลุม

1. ใบงานที่ 58
2. แบบประเมิน
การฟง
3. แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู ..........................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค ................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข...............................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต รวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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บัตรคําศัพทที่ 58.1 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 58 เรื่อง

Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

advantage

disadvantage
chat
screen
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บัตรคําศัพทที่ 58.2 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet 1
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 58 เรื่อง

Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

invention
download
social
stare
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บัตรความหมายคําศัพทที่ 58.1 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet 1
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Meaning
Meaning
a condition giving a greater chance of
success
a condition or situation that causes
problems.
to exchange messages with other people
on the Internet
the flat surface at the front of a
television or computer
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บัตรความหมายคําศัพทที่ 58.2 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet 1
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Meaning
Something that has never been made
before.
to move data to a smaller computer
system from a larger on
relating to activities in which you meet and
spend time with other people
to look directly at someone or something
for a long time
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ใบกิจกรรมที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet 1
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Match each word with its meaning.

advantage

a condition giving a greater chance of success

disadvantage

A condition or situation that causes problems.

chat

to exchange messages with other people on
the Internet

screen

the flat surface at the front of a television or
computer

invention

Something that has never been made before.

download

to move data to a smaller computer system
from a larger on

social

relating
relatingtotoactivities
activitiesininwhich
whichyou
youmeet
meetand
and
spend
spendtime
timewith
withother
otherpeople
people

stare

Something that has never been made before.

891
เฉลย ใบกิจกรรมที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet 1
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

advantage
disadvantage
chat
screen
invention



a condition giving a greater chance of success
A condition or situation that causes problems.



to exchange messages with other people on

the Internet

the
flat
surface
atat the
front
ofof aa televison
oror
the
flat
surface
the
front
television

computer
computer


Something that has never been made before.

download

toto move
move data
data toto aa smaller
smaller computer
computer system
system

from
from aa larger
larger on
on

social

relating
you meet
meet and
relatingtotoactivities
activitiesininwhich
which you
and
 spend
spendtime
timewith
withother
otherpeople
people

stare

 Something that has never been made before.
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ใบงานที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet 1
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Worksheet 1
Directions: Listen to the passage and then fill in the blanks.
I think the Internet is the greatest (1)___________ ever. Think how it has changed the world.
So much (2)____________ is out there. It has totally changed my life. I can chat with friends,
(3)____________ music, buy books and get all the info I need for my homework. It took days
or weeks to do any of these things before the Internet. I spend hours every day (4)________
I think I (5)________________ a little too long. I’m sure (6)___________ at a computer screen
all day isn’t (7)____________ for my eyes. I think it’s also making me fat. I need to
(8)____________ a little more. The only thing I don’t like about the Internet is that it can be
dangerous.
I don’t really like putting my (9) __________ information online, especially
on (10)_______________ networking sites like Facebook.

ที่มา: http://www.listenAminute.com/i/internet.html
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เฉลยใบงานที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet 1
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Listen to the passage then fill in the gaps.
I think the Internet is the greatest (1) invention ever. Think how it has changed the world.
So much (2) information is out there. It has totally changed my life. I can chat with friends,
(3) download music, buy books and get all the info I need for my homework. It took days or
weeks to do any of these things before the Internet. I spend hours every day (4) online. I
think I (5) spend a little too long. I’m sure (6) staring at a computer screen all day isn’t (7)
good for my eyes. I think it’s also making me fat. I need to (8) exercise a little more. The
only thing I don’t like about the Internet is that it can be dangerous. I don’t really like
putting my (9) personal information online, especially on (10) social networking sites like
Facebook.
ที่มา : http://www.listenAminute.com/i/internet.html
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ใบความรูที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet 1
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 58 เรื่อง

Advantages and Disadvantages of Using the Internet 1

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

THE LISTENING TAPESCRIPT
I think the Internet is the greatest invention ever. Think how it has changed the world.
So much information is out there. It has totally changed my life. I can chat with friends,
download music, buy books and get all the info I need for my homework. It took days or
weeks to do any of these things before the Internet. I spend hours every day online. I think I
spend a little too long. I’m sure staring at a computer screen all day isn’t good for my eyes.
I think it’s also making me fat. I need to exercise a little more. The only thing I don’t like
about the Internet is that it can be dangerous. I don’t really like putting my personal
information online, especially on social networking sites like Facebook.
ที่มา : http://www.listenAminute.com/i/internet.html
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ความเขาใจในสารที่ฟง

การถายทอดสารที่ฟง

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

การจดบันทึกขอมูลที่ฟง

ที่

การตั้งใจฟง

แบบประเมินการฟง

4

4

4

4

16

หมายเหตุ

882
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มีการจดบันทึกขอมูล
นอยมาก

สามารถจับใจความสําคัญ
และรายละเอียดของสาร
ที่ฟงไดนอยมาก
ถายทอดสารที่ฟงได
นอยมาก ผูฟงไมสามารถ
เขาใจได

2. การจดบันทึกขอมูลที่ฟง

3. ความเขาใจในสารที่ฟง

4. การถายทอดสารที่ฟง

1 คะแนน
ตั้งใจฟงแคตอนตน

สิ่งที่ตองการวัด
1. การตั้งใจฟง

สามารถจับใจความสําคัญ
และรายละเอียดของสาร
ที่ฟงไดเปนบางสวน
ถายทอดสารที่ฟงไดพอใช
มีรายละเอียดเปนสวนนอย
แตผูฟงยังสามารถเขาใจได

มีการจดบันทึกขอมูล
แคบางสวน และไมแยก
ประเด็นและหัวขอ

2 คะแนน
ตั้งใจฟงเปนบางชวง

4 คะแนน
ตั้งใจฟงตลอดตอเนื่อง
จนจบ
มีการจดบันทึกขอมูล
มีการจดบันทึกขอมูล
ครบถวน แตไมแยกประเด็น ครบถวนเปนระบบ
แยกประเด็นและหัวขอ
และหัวขอ
อยางชัดเจน
สามารถจับใจความสําคัญ สามารถจับใจความสําคัญ
และรายละเอียดของสาร
และรายละเอียดของสารที่
ที่ฟงไดเปนสวนใหญ
ฟงไดอยางครบถวน
ถายทอดสารที่ฟงไดสมบูรณ
ถายทอดสารที่ฟงได
ใหรายละเอียด ครบถวน
เปนสวนใหญ
ขาดรายละเอียดแคบางสวน ผูฟงสามารถเขาใจได
ทั้งหมด
ผูฟงสามารถเขาใจได

3 คะแนน
ตั้งใจฟงเปนสวนใหญ

เกณฑการใหคะแนนทักษะการฟง
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897
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 58 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using
The Internet 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ่นื

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

884
897

898
เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือใน
การทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือใน
การทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง

885
898

899
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 58
เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที
่ ่
เลขที
1

1
22
33
44
55
66
77
8
8
9
9
10
1012
1113
1214
1315
1416
1517
18
16
19
17
20
18

19
20

ชื่อชื-สกุ
่อ-สกุล ล

มีมีววินินัยัย

มุ่งมั่น
ใฝ่เรียนรู้ มุงมั่นใน
ใฝ
ในการท�
การทํ
างานำงาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ

886
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900
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และ
ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
ไมรับผิดชอบตอ ประเด็น และ
งานที่มอบหมาย ไมรับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และ มีความเพียร
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
พยายามใน
การเรียนรู
การเรียนรูและ
การเรียนรูและ
รวมกิจกรรมการเรียนรู รวมกิจกรรมการเรียนรู
บางครั้ง
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด

887
900

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู

ดานทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะการอาน
2. ทักษะการเขียน
3. กระบวนการกลุม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
บอกประโยชนและโทษของการใช
อินเตอรเน็ตได

ขอบเขตเนื้อหา
บทความประโยชนและโทษของการใช
อินเตอรเน็ต

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Pre - reading
3. นักเรียนอานใบความรูที่ 59 บทความประโยชนและโทษของ
การใชอินเตอรเน็ต
https://listenaminute.com/i/internet.html
ประมาณ 3 นาที แลวคว่ําใบงาน
ครูถามคําถามในใบงาน
T: How often does the writer spend online?
T: Does the writer like putting his personal
information online?

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบความรูที่ 59 บทความประโยชนและโทษของ
การใชอินเตอรเน็ต
https://listenaminute.com/i/internet.htm
https://listenaminute.com/i/internet.html
l ใบงานที่ 59.1
2.
2. เฉลยใบงานที
ใบงานที่ 59.1่ 59.1
3.
เฉลยใบงานที
43. .ใบงานที
่ 59.2่ 59.1
4. เฉลยใบงานที
ใบงานที่ 59.2่ 59.2
5.
5. เฉลยใบงานที่ 59.2
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน/ชิ
โปสเตอร
เกี่ย้นวกังาน
บประโยชนและโทษของการใช
อิโปสเตอร
นเตอรเน็เกีต่ยวกับประโยชนและโทษของการใช
อินเตอรเน็ต

เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet (2)

กิจกรรมการเรียนรู
Warm up
1. นักเรียนเลนเกม Hangman โดยใชคําศัพทดังตอไปนี้
advantage, disadvantage, chat, screen, invention,
download, social, stare

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life

แผนการจัดการเรียนรูที่ 59

901

888
901

3. มุงมั่นในการทํางาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using the Internet (2)

While - reading
4. นักเรียนอานบทความในใบความรูที่ 59 อยางละเอียด
แลวทําใบงานที่ 59
5. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยใบงานที่ 59
Post - reading
6. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 คน เขียนประโยชน
(Advantages) และโทษ (Disadvantages) ของการใช
อินเตอรเน็ตลงในกระดาษโปสเตอร แลวออกไปพูดนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
7. นักเรียนแตละกลุมนําโปสเตอรไปติดไวที่ผนังหองดานขาง
8. นักเรียนทั้งชั้นเดินดูโปสเตอรแตละกลุมแลวอภิปรายรวมกัน

หนวยการเรียนรูที่ 8 Science and Technology for Life

แผนการจัดการเรียนรูที่ 59
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง

902

902
889

903
903 890

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
บอกประโยชนและโทษ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ใบงานที่ 59.2

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

1. ตรวจใบงานที่ 59.1
2. ประเมินการเขียน
3. สังเกตการทํางาน
กลุม

1. ใบงานที่ 59.1
2. แบบประเมิน
การเขียน
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

ตรวจใบงานที่ 59.2

ของการใชอินเตอรเน็ต
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการอาน
2. ทักษะการเขียน
3. กระบวนการกลุม

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. .ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
8. บันทึกผลหลังสอน

ผลการเรียนรู ................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข.....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูต รวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรูที่ 59 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet (2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 59
เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the following passage.
I think the Internet is the greatest invention ever. Think how it has changed the world.
So much information is out there. It has totally changed my life. I can chat with friends,
download music, buy books and get all the info I need for my homework. It took days or
weeks to do any of these things before the Internet. I spend hours every day online. I think I
spend a little too long. I’m sure staring at a computer screen all day isn’t good for my eyes. I
think it’s also making me fat. I need to exercise a little more. The only thing I don’t like
about the Internet is that it can be dangerous. I don’t really like putting my personal
information online, especially on social networking sites like Facebook.

ที่มา: http://www.listenAminute.com/i/internet.html
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ใบงานที่ 59.1 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet (2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 59
เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the following passage and then choose the best answer.
1. What is the passage about?
________________________________________________
2. Why does the writer think that the internet is the greatest ever?
________________________________________________
3. Does the writer like using the Internet?
_______________________________________________
4. Why has the internet changed his life?
_________________________________________________
5. What does the writer dislike about the internet?
_________________________________________________
6. What are the disadvantages of using the internet of the writer?
_________________________________________________
7. Is using the internet faster than before using the internet?
_________________________________________________
8. Does the writer like putting his personal information online? / Why?
_________________________________________________
9. Why isn’t it good to stare at a computer screen all day?
_________________________________________________
10. What are the advantages of using the internet of the writer?
_________________________________________________
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เฉลย ใบงานที่ 59.1 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet (2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 59
เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Directions: Read the following passage and then choose the best answer.
1. What is passage about?
It’s about advantages and disadvantages of using the internet.
2. Why does the writer think that the internet is the greatest ever?
Because it has changed the world and totally has changed his life.
3. Does the writer like using the Internet?
Yes, he does.
4. Why has the internet changed his life?
He can chat with friends, download music, buy books and get all info he needs
for his homework.
5. What does the writer dislike about the internet?
It can be dangerous.
6. What are the disadvantages of using the internet of the writer?
He spends a little too long and it isn’t good for his eyes and makes him fat.
7. Is using the internet faster than before using the internet?
Yes, it does.
8. Does the writer like putting his personal information online? / Why?
No, he doesn’t. Because it can be dangerous to let someone know his personal
data. Some people may use his personal data to do bad things
9. Why isn’t it good for us to stare at a computer screen all day?
It isn’t good for our eyes and make us fat.
10. What are the advantages of using the internet of the writer?
He can chat with his friends, download music, buy books and get all the info he
needs for his homework.
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ใบงานที่ 59.2 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet (2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 59
เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Worksheet 2
Directions: Read the passage and then decide which sentences are advantages or
disadvantages of the internet and add three more.

Internet

Advantages

Disadvantages

Add three more

Add three more

เฉลยใบงานสําหรับบทเรียนชั่วโมงที่ 53
THE LISTENING TAPESCRIPT
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เฉลย ใบงานที่ 59.2 เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet (2)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 59
เรื่อง Advantages and Disadvantages of Using The Internet (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Directions: Read the passage and then decide which sentences are advantages or
disadvantages of the internet and add three more.

Internet

Advantages
I chat with my friends,
download music, buy books
and get all the information for
my homework.

Disadvantages
I spend hours every day online.
I think I spend a little too long.

909
909 896

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5

5

5

5

คะแนนรวม

5

ความตอเนื่องในการใชภาษา
เรียบเรียง
ความพยายามในการเขียน

โครงสรางไวยากรณ

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

ความสามารถในการเขียน

แบบประเมินการเขียน

25

หมายเหตุ

:

ใชความพยายามในการ
เขียนบาง แตก็ไมพยายาม
มากนักในการที่จะเขียนให
ผูอานเขาใจ

เขียนได แตก็ยากแกการ
ทําความเขาใจ
มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
สามารถใชไวยากรณใน
วงที่จํากัด สามารถเขียนได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้น ๆ
สามารถเขียนเนื้อความ
ตอเนื่องไดพอใช แตยังมี
ความบางตอนกระโดดบาง

2 คะแนน

พัฒนาจาก Bartz, Walter H. (1979) และ Finocchiaro, M. และSako, S. (1983)

ใชความพยายามในการ
เขียนนอย และไมสนใจวา
ผูอานจะเขาใจในสิ่งที่ตน
เขียนหรือไม

5. ความพยายามในการเขียน
(Effort to communicate)

หมายเหตุ

เนื้อความที่เขียนไมคอย
ตอเนื่องกัน

เขียนเปนคําๆ ไมเปน
ประโยคหรือขอความ
มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัดมาก
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคพื้นฐานงาย ๆ

1 คะแนน

4. ความตอเนื่องในการใชภาษา
เรียบเรียง (Continuity)

3. โครงสรางไวยากรณ
(Grammatical structure)

1. ความสามารถในการเขียน
(Writing Ability)
2. คําศัพท (Vocabulary)

สิ่งที่ตองการวัด
เขียนโดยมีสํานวนภาษาแม
ปะปนอยู แตก็ยังพอเขาใจ
มีความสามารถในการใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม

4 คะแนน

มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณเพียงเล็กนอย
แตมิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
มีการเขียนที่ไมตอเนื่องในบาง สามารถเขียนเรื่องราวไดอยาง
ชวง แตผูอานก็สามารถเขาใจ ตอเนื่อง แตยังมีบางชวงบาง
สิ่งที่เขียนได
ตอนที่ขาดความสละสลวยของ
ภาษา
ใชความพยายามที่จะเขียนให มีความพยายามอยางเต็มที่
ผูอานเขาใจ โดยพยายามเขียน ในการที่จะเขียนใหผูอาน
เสริมเติมประโยคบาง โดย
เขาใจ ดวยการเขียนเสริมหรือ
อาจจะใชภาษาแมเขาชวยบาง อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสรางความ
ในการทําความเขาใจ
เขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง
แตผูอานก็สามารถอานเขาใจ
ได

เขียนเนื้อหาได แตมีการ
สะกดคําผิดอยูมาก
มีความสามารถในการใช
คําศัพทอยูในระดับพอใช

3 คะแนน

เกณฑการใหคะแนนทักษะการเขียน

ใชความพยายามมากเปนพิเศษที่
จะเขียนใหผูอานเขาใจ สามารถ
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
สูง ทั้งการใชศัพท สํานวน
ประโยค เพื่อชวยใหผูอานเขาใจ
ในสิ่งที่ตนเขียน โดยการเสริม
เพิ่มเติมรายละเอียดในเนื้อหา

สามารถเขียนเรื่องราวไดอยาง
ตอเนื่อง เรียบเรียงภาษาได
สละสลวย

สามารถเขียนไดอยางถูกตอง
ใหผูอานเขาใจไดอยางชัดเจน
มีความสามารถในการใชคําศัพท
ในการเขียนเรื่องราวไดอยาง
เหมาะสม อีกทั้งรูจักใชสํานวนใน
การเขียนดวย
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
ความหมายของประโยคไดชัดเจน

5 คะแนน
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 59
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คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

3

3

15

ระดับคุณภาพ

3

คะแนนรวม

3

การตรงตอเวลา

3

ยอมรับบฟัฟงงความคิ
ความคิดดเห็เห็นนของผู
ของ้อื่น
ยอมรั
ผอื่น
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน

899
912 912

เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
2. มีความตั้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
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คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู

มุงมั่นใน
การทํางาน

หมายเหตุ

901
914 914

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ปฏิบัติตามขอตกลง
ไมปฏิบัติตน
ของกิจกรรม และรับผิด ตามขอตกลงและ
ชอบ ในงานที่มอบหมาย ไมรับผิดชอบตอ
งานที่มอบหมาย

ผาน (1)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงได
บางประเด็น และ
ไมรับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ
การเรียนรูและรวม
กิจยกรรมการเรี
เรี
นรูและรวมยนรู
กิบางครั
จกรรมการ
้ง
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงาน
ที่มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามใน
การเรียนรูและ
รวมกิจกรรมการเรียนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
และรับผิดชอบในงาน
ที่มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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1.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

การนําเสนอผลงานและการออกแบบ

คะแนนรวม

ที่

เนื้อหา

แบบประเมินแผนผังความคิด (Mind Map)
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5

5
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ชื่อ - นามสกุล

หมายเหตุ

903
916 916

เกณฑ์การประเมินการเขียนผังความคิด (Mind Map)
เกณฑการประเมินการเขียนแผนผังความคิด (Mind Map)
รายการ
รายการ ประเมิน

ประเมิน

เนื้อหา

ระดับคะแนน
5
4
3
ระดับคะแนน
แสดงความรูความเขาใจ แสดงความรูความเขาใจ แสดงความรูความเขาใจ
4 ่คน ความา ในเนือ้ หาที3่คน ความา
ในเนื5
อ้ หาที่คน ความา
ในเนือ้ หาที
อยางดีมาก้ คมีขวาม
นั้ ตอน แสดงความรู
อยางดี มีขนั้ ตอน
ปานกลาง ขาดขั้ คน้ วาม
ตอน
้ความ แสดงความรู
แสดงความรู
ครบถวน มีการสรุป
ครบถวน มีการสรุป
และรายละเอียด มีการ
เข้ า ใจในเนื
้ อ หาที่ เข้ า ใจในเนื้ อ หาที่ เข้ า ใจในเนื้ อ หาที่
เนื้อหา
ความคิดเห็นโดยใชเหตุ ความคิดเห็นโดยใชเหตุ สรุปความคิดเห็น
ค้ น คว้ผลได
า มาอย่
า งดีสม ค้นคว้
ามาอย่
างดีสมผล
มี ค ้ น ค ว ้ า ม า ป า น
อยางสมเหตุ
ผลได
อยางสมเหตุ
มาก มีผลขั้นตอนครบ ขั้นตอนครบถ้วน มี กลาง ขาดขั้นตอน

2
แสดงความรูความเขาใจ
ในเนือ้ หาที่ค2น ความา
ปานกลาง ขาดขัน้ ้ ค
ตอน
แสดงความรู
วาม
และรายละเอียด ไมมี
เข้การสรุ
า ใจในเนื
้ อ หาที่
ปความคิดเห็น

1
แสดงความรูความเขาใจ
ในเนือ้ หาที่คน 1ความา
ไดแสดงความรู
นอย ขาดขั้นตอนและ
้ความ
รายละเอียด

ยดและขาด ำ
จัรายละเอี
ดท�ำแผนภาพน�
การใชตวั อักษรและสีสัน
เสนอด้
ยข้อมูลลที่
มาตราสววนและสมดุ
ไดสัดสววนน
ถูของภาพไม
กต้องบางส่
ขาดบางประเด็น
ส�ำคัญและขาดราย
ละเอียดและขาด
การใช้ตัวอักษร
และสีสัน
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพไม่
ได้สัดส่วน

สมดุ
ได
จั ดลท�ของภาพไม
ำแผนภาพน�
ำ
สัดสวน

เข้ า ใจในเนื้ อ หาที่
ค ้ น ค ว ้ า ม า ป า น ค้ น คว้ า มาได้ น ้ อ ย
กลาง ขาดขั้นตอน ขาดขั้ น ตอนและ
ถ้ ว น มี ก ารสรุ ป การสรุ ป ความคิ ด และรายละเอียด มี และรายละเอี ย ด รายละเอียด
เหตุผลได้
ป ความคิ
ารสรุปาเสนอ
ความ จัดทําแผนภาพนําเสนอ
ความคิจัดดทําเห็แผนภาพอย
นโดยใช้างเปเห็
น นจัโดยใช้
ดทําแผนภาพอย
างเปน การสรุ
จัดทําแผนภาพนํ
าเสนอด ไม่
จัดมทําี กแผนภาพนํ
ระบบและนํ
ดวยขอมูลที่ถกู ตอง
เหตุผลได้
อย่างาเสนอดวยอย่าระบบและนํ
งสมเหตุาเสนอดวย เห็นดวยขอมูลที่ถกู ตองแต คิดดวยขเห็อนมูลที่ถกู ตอง
อมูลที่ถกู ตอง
ขอมูลที่ถกู ตอง
ไมครอบคลุมหัวขอที่
บางสวนขาดบาง
บางสวนขาดบาง
สมเหตุขครอบคลุ
สมผลมหัวขอและ สมผล
ครอบคลุมหัวขอและ
สําคัญบางประเด็นและ ประเด็นสําคัญและขาด ประเด็นสําคัญและ

การนําเสนอ
รายละเอียดที่สําคัญและจัดท�รายละเอี
ยดที่สําคัญ
ำแผนภาพ
ผลงานจัดท�ำแผนภาพ
มีการใชรูปภาพตัวอักษร ขาดรายละเอียดในบาง
และการอย่างเป็นระบบ
ระบบ
และสีสันเราความสนใจอย่าหังเป็
วขอนและมี
การใช
ออกแบบ
าตราสวนและสมดุ
รูปภาพตั
วอักษรและ
และน�มีำมเสนอด้
วย ลและน�
ำเสนอด้
วย
ข้อมูลของภาพ
ที่ถูกต้อง
ข้อมูสีลสันทีเร่ถาูกความสนใจมี
ต้อง
มาตราสวนและสมดุล
ครอบคลุมหัวข้อ ครอบคลุ
ของภาพมหัวข้อ

ยดและมีำ
จัดขาดรายละเอี
ท�ำแผนภาพน�
การใชตวั อักษรและสีสัน
เสนอด้
วยข้อมูลทีว่ น
นาสนใจขาดมาตราส
ถูกและสมดุ
ต้องแต่ลของภาพ
ไม่
ครอบคลุมหัวข้อที่
ส�ำคัญบางประเด็น
การน� ำ เสนอ และรายละเอียดที่ และรายละเอียดที่ และขาดราย
ผ ล ง า น แ ล ะ ส�ำคัญและมีการใช้ ส�ำคัญ ขาดราย
ละเอียดและมีการ
การออกแบบ รูปภาพตัวอักษร ละเอียดในบาง
ใช้ตัวอักษรและ
และสีสันเร้าความ หัวข้อ และมีการใช้ สีสันน่าสนใจขาด
สนใจ มีมาตราส่วน รูปภาพตัวอักษร มาตราส่วนและ
และสมบูรณ์ของ และสีสันเร้าความ สมดุลของภาพ
ภาพ
สนใจ มีมาตราส่วน
และสมดุลของภาพ

เสนอด้ ว ยข้ อ มู ล ที่
ถู ก ต้ อ งบางส่ ว น
ขาดบางประเด็ น
ส� ำ คั ญ และสมดุ ล
ของภาพไม่ได้
สัดส่วน
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แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
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รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
สมรรถนะดาน
1.ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน

1.1 มีความสามารถในการรับ-สงสาร
1.2 มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
ความเข้
าใจของตนเอง
โดยใช้
ภาษาอย่
างเหมาะสม
เขาใจของตนเอง
โดยใช
ภาษาอย
างเหมาะสม
1.3 ใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
1.4 เจรจาตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ ได
1.5 เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง
2.ความสามารถ 2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห
ในการคิด
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
2.4 มีความสามารถในการสรางองคความรู
2.5 ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองไดอยางเหมาะสม
3.ความสามารถ 3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
ในการ
3.2 ใชเหตุผลในการแกปญ
 หา
แกปญหา
3.3 เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม
3.4 แสวงหาความรู ประยุกตควมรูมาใชในการปองกันและ
แกไขปญหา
3.5 สามารถตัดสินใจไดเหมาะสมตามวัย
4.ความสามารถ 4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย
ในการใชทักษะ 4.2 สามารถทํางานกลุม รวมกับผูอ ื่นได
ชีวิต
4.3 นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
4.4 จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ
ตนเอง

ดีมาก
(3)

ดี พอใช ปรับปรุง สรุปผลการ
(2) (1)
(0)
ประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง

 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง
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ระดับคุณภาพ
สมรรถนะดาน
5.ความสามารถ
ในการใช
เทคโนโลยี

รายการประเมิน

ดีมาก
(3)

ดี พอใช ปรับปรุง สรุปผลการ
(2) (1)
(0)
ประเมิน

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
5.3 สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพฒ
ั นาตนเอง
5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค
5.5 มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี

 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ปรับปรุง

สรุปผลการประเมินสมรรถนะทั้ง 5 ดาน อยูในระดับคุณภาพ
 ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง
ขอเสนอแนะ
ลงชื่อ ผูประเมิน
(________________ )
ครูผูสอน
วัน เดือน ป ที่ประเมิน

/

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ
ดีมาก

หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ําเสมอใหระดับ 3 คะแนน

ดี
พอใช

หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบอยครั้ง ใหระดับ 2 คะแนน
หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ใหระดับ 1 คะแนน

ตองปรับปรุง

หมายถึง ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย

เกณฑการสรุปผล
ดีมาก

หมายถึง คะแนนรวม 13-15 คะแนน

ดี

หมายถึง คะแนนรวม 9-12 คะแนน

พอใช
ตองปรับปรุง

หมายถึง คะแนนรวม 1-8
หมายถึง คะแนนรวม 0

คะแนน
คะแนน

ใหระดับ 0 คะแนน

/
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ขอเสนอแนะ
ในการประเมิน
ผลการประเมิน

ชวยทํางานกับผูอื่นดวยความพอใจ

ความ
สนุกสนาน

รวมกิจกรรมอยางไมเบื่อหนาย

ปฏิบัติกิจกรรมดวยความเต็มใจ

อาสาเปนตัวแทนแสดงกิจกรรมหนาชั้น

ไมรบกวนผูอื่นในเวลาทํางาน
กลาถาม-ตอบเปนภาษาอังกฤษ

เต็มใจเชารวมกิจกรรม

ชวยเหลือผูร วมงานทํางานใหเสร็จตาม

ชื่อ-สกุล

กระตุน ผูร ว มงานทํางานใหเสร็จตามกําหนด

เลขที่

อาสาทํางานในการรวมกิจกรรม

ความกระตือรือรน

รายการพฤติกรรม
ความเชื่อมั่น
ความ
สนใจใน
และกลา
การเรียน
แสดงออก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. ผูสังเกตพิจารณาจากรายงานพฤติกรรมของนักเรียนแตละระดับแลวเขียนเครื่องหมายลงในชองรายการพฤติกรรมที่
นักเรียนผาน
2. นักเรียนผานรายการพฤติกรรมทุกรายการถือวาผาน

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. อยูอยางพอเพียง

ดานทักษะและกระบวนการ
1. ทักษะการพูด
2. ทักษะการเขียน
3. กระบวนการกลุม

จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
บอกประโยชนและโทษของการใชอินเตอรเน็ตใน
การศึกษาเลาเรียนได

ขอบเขตเนื้อหา
ประโยชนและโทษของการใชอิน เตอรเน็ต
Advantages & Disadvantages of the
Internet in Education

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Presentation
2. นักเรียนเขากลุม กลุมละ 4-5 คน อภิปรายประโยชนและโทษ
ของการใชอินเตอรเน็ตในการศึกษา
3. ตัวแทนกลุมออกมาอภิปรายหนาหอง
4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขอดีและขอเสียของการใช
อินเตอรเน็ตในการศึกษา

กิจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู 
Warm up
1.ครูใหนักเรียนเลนเกม Snapping game โดยแบงนักเรียน
ออกเปน 2 ทีม โดยบนกระดานจะมีบัตรหัวขอติดอยู 2 ดานคือ
Advantages และ Disadvantages ตัวแทนทีมละ 1 คน ออกมา
ยืนหางจากกระดาน 10 กาว และถือไมตีแมลงวัน โดยเมื่อครูพูด
ประโยคจบใหนักเรียนรีบเอาไมตีแมลงวันไปตีคําที่สัมพันธกับ
ประโยค ทีมไหนไดเร็วและถูกตองกอนจะไดคะแนน ทีมไหนได
คะแนนมากที่สุดเปนฝายชนะ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ภาระงาน/ชิ้น งาน
Mind Map Advantages &
Disadvantages of the Internet in
Education

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. แถบประโยค Advantages &
Disadvantages of the Internet in
Education
2. ใบกิจกรรมที่ 60.1
3. เฉลยใบกิจกรรมที่ 60.1
4. ใบกิจกรรมที่ 60.2
5. เฉลยในใบกิจกรรมที่ 60.2

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 60

920

907
920

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

Production
8. นักเรียนเขากลุม ๆ ละ 3-4 คน ทําใบงานที่ 60 แผนผัง
ความคิด (Mind Map) ประโยชนและโทษของการใชอินเตอรเน็ต
ติดที่ผนังหอง และใหนักเรียนแตละกลุมเดินดูผลงานของกลุมอื่น
9. นักเรียนชวยกันสรุปประโยชนและโทษของการใชอินเตอรเน็ต
ในทางการศึกษา

Practice
5.นักเรียนเขากลุม กลุมละ 4-5 เลน ครูแจกบัตรคําศัพทและ
แถบประโยคกลุมละ 1ชุด ครูพูดขอความในใบกิจกรรมที่ 60.1
6.นักเรียนแยกบัตรคําศัพทและแถบประโยคออกเปน 2 กลุม
Advantages of the internet in education และ
Disadvantages of the internet in education ในเวลา
3 นาที
7.ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ (ใบเฉลยกิจกรรมที่ 60.1)
8.นักเรียนจับคูทําใบกิจกรรมที่ 60.2 นักเรียนเปนผูใหคําเฉลย
ครูใหขอมูลยอนกลับ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 60
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
1. บอกประโยชนและโทษ
ของการใชอินเตอรเน็ตใน
การศึกษาเลาเรียน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

1. พูดประโยชนและโทษ 1. ใบกิจกรรมที่
60.1
ของการใชอินเตอรเน็ต
ในการศึกษา
2. เขียนประโยชนและ
โทษของการใช

เกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 70

2. ใบกิจกรรมที่
60.2
3. ใบงานที่ 60

อินเตอรเน็ตในการศึกษา
ดานทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการพูด
2. ทักษะการเขียน
3. กระบวนการกลุม

ดานคุณลักษณะ
1. มีวินัย
ใฝเเรีรียยนรู
2. .ใฝ
นรู 
3. มุงมั่นในการทํางาน

1. สังเกตการพูด
2. ตรวจใบงาน
3. สังเกตการทํางานกลุม

1. แบบประเมินการ
การพู
พูด ด
2. ใบงานที่ 60
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงบานกลุ
ม ่ม
การปฏิ
ัติงานกลุ

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ 60

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกต
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข....................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบกิจกรรมที่ 60.1 เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 60
เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ประโยคที่ครูพูดใหนักเรียนฟง
1. I am sure staring at a computer screen all day isn’t good for my eyes.
2. I chat with friends, download music and buy books.
3. I can get all the information I need for my homework.
4. I spend hours every day on the internet.
5. I think using the internet is also making me fat.
6. It can be dangerous.
7. It’s the greatest invention ever.
8. I don’t like putting my personal information online.
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 60.1 เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 60
เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ประโยคที่ครูพูดใหนักเรียนฟง

1. I am sure staring at a computer screen all day isn’t good for my eyes.
(disadvantage)
2. I chat with friends, download music and buy books. (advantage)
3. I can get all the information I need for my homework. (advantage)
4. I spend hours every day on the internet. (disadvantage)
5. I think using the internet is also making me fat. (disadvantage)
6. It can be dangerous. (disadvantage)
7. It’s the greatest invention ever. (advantage)
8. I don’t like putting my personal information online. (disadvantage)

913
926 926

ใบกิจกรรมที่ 60.2 เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 60
เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Advantages of the Internet in Education
Disadvantages of the Internet in Education
Allows easy and quick access to
the information.

Downloading textbooks quick and
easy.

User can send the information
quickly.

Lack of team skill

Freedom of when or where to
study

Fake account and misuse

It provides violence and bad
behaviour.
It stops children from going out.

We can have video conference.

No Face – to – Face contact
(human interaction)
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 60.2 เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 60
เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เฉลยกิจกรรมการจับคูแถบประโยคกับหัวขอ
Advantages of the internet in education
1. Allow easy and quick access to
the information.
2. Downloading textbooks quick and easy.
3. Users can send the information quickly.
4. We can have video conferencing.
5. Freedom of when or where to study.

Disadvantages of the internet in education
1. It provides violence and bad behaviour.
2. No face-to-face contact.
( human interaction )
3. Fake account and misuse.
4. It stops children from going out.
5. Lack of team skills.
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ใบงานที่ 60 เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 60
เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Advantages and Disadvantages of
the Internet in Education

Advantages

Disadvantages

1. ___________________________________

1. __________________________________

2. ___________________________________

2. __________________________________

3.

____________________________

3.

____________________________

4.

____________________________

4.

____________________________

5.

____________________________

5.

____________________________
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงสรางไวยากรณ

ความคลองแคลว

ความพยายามในการสื่อสาร

คะแนนรวม

ชื่อ - นามสกุล

คําศัพท

ที่

การออกเสียงและทํานองเสียง

แบบประเมินการพูด

5

5

5

5

5

25

หมายเหตุ

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 100 คํา
มีขอผิดพลาดในการใช
ไวยากรณอยูมาก แมแตใน
ประโยคสนทนางาย ๆ

ออกเสียงได แตก็ยากแก
การทําความเขาใจ

1 คะแนน
มีการออกเสียงที่ผิดอยูมาก

4 คะแนน

5 คะแนน

930

พูดโดยมีสําเนียงภาษาแม
สามารถออกเสียงใหผูฟงเขาใจ สามารถออกเสียงถูกตอง ชัดเจน
ปะปนอยูบาง แตก็ยังพอเขาใจ ไดอยางชัดเจน
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกับเจาของ
ภาษา
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใช
มีความสามารถในการใชคําศัพท
คําศัพทอยูในระดับพอใช
คําศัพทไดอยางเหมาะสม
ในการสนทนาไดอยางเหมาะสม
อีกทั้งรูจักใชสํานวนในการสนทนา
ดวย
ใชไวยากรณผิดพลาดอยูบาง มีขอผิดพลาดในการใช
ใชไวยากรณถูกตอง สื่อ
แตผูฟงก็สามารถฟงเขาใจได ไวยากรณเพียงเล็กนอย แต
ความหมายของประโยคไดชัดเจน
มิไดทําใหความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป
สามารถพูดตอเนื่องไดพอใช
สามารถพูดไดคลองแคลว
สามารถพูดไดอยางคลองแคลว
แตยังมีการหยุดเวนชวงบาง
แตยังไมเปนธรรมชาติ
พูดสนทนาไดเปนธรรมชาติ
เล็กนอย
ใชความพยายามที่จะพูดให
มีความพยายามอยางจริงจัง
ใชความพยายามมากเปนพิเศษ
ผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูด
ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใชความ ที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ สามารถ
เสริมเติมประโยคบาง และใช พยายามอยางมากที่จะพูด
แสดงออกถึงความพยายามอยาง
ภาษาทาทางเขาชวยบางใน
เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่ สูง ทั้งน้ําเสียง คําพูด กิริยา
การทําความเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใชภาษา ทาทางเพื่อชวยใหผูฟงเขาใจในสิ่ง
ทาทางประกอบการพูด
ที่ตนพูดโดยเสริมเพิ่มเติม
รายละเอียด

ระดับคะแนน
2เกณฑ
คะแนน
คะแนน ด
การใหคะแนนทัก3ษะการพู

มีความสามารถในการใช
คําศัพทคอนขางจํากัด
มีคําศัพทพื้นฐานสะสมอยู
เพียงประมาณ 200 คํา
3. โครงสรางไวยากรณ
สามารถใชไวยากรณใน
(Grammatical structure)
วงจํากัด สามารถสนทนาได
โดยการใชประโยคงาย ๆ
สั้นๆ
4. ความคลองแคลว (Fluency) มีการหยุดเวนชวงในการ
มีการหยุดเวนชวงในการพูด
พูดบอยมาก แมแตใน
บาง แตผูฟงสามารถเขาใจ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ
สิ่งที่พูดได
5. ความพยายามในการสื่อสาร ใชความพยายามในการ
ใชความพยายามในการพูด
(Effort to communicate) สื่อสารนอย และไมสนใจวา บาง แตไมพยายามมากนัก
ผูฟงจะเขาใจในสิ่งที่ตนพูด ในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ
หรือไม

1. การออกเสียงและทํานองเสียง
(Pronunciation and
intonation)
2. คําศัพท (Vocabulary)

รายการการประเมิน

เกณฑ์
กษะการพู
เกณฑ์กการให้
ารให้คบะแนนทั
คะแนนทั
กการพูด
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 60
เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง ใหคะแนนตามรายการประเมิน ตามเกณฑการประเมิน

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

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

การตรงตอเวลา

คะแนนรวม

3

3

3

3

3

15

ระดับคุณภาพ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ่นื

ชื่อ – สกุล

ความตั้งใจทํางาน

เลขที่

ความรวมมือในการทํางาน

รายการประเมิน
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

รายการ
1. ความรวมมือในการ
ทํางาน
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
5. การตรงตอเวลา

3
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมอยางดี
มีความตั้งใจในการ
ทํางานอยางดี
รวมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหม
ทํางานเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับคะแนน
2
ใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมเปนบางครั้ง
มีความตั
้งใจในการ
2.
มีความตั
้งใจในการ
ทํางานเปนบางครั้ง
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1
ไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม
ไมมีความตั้งใจ
ในการทํางาน
ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปนบางครั้ง

มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ทํางานเสร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด

ทํางานไมเสร็จ

เกณฑสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
12 - 15 คะแนน ระดับดี
8 - 11 คะแนน ระดับพอใช
5 - 7 คะแนน ระดับปรับปรุง
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

การนําเสนอผลงานและการออกแบบ

คะแนนรวม

ทีท่ ี�

เนื้อหา

แบบประเมินแผนผังความคิด (Mind Map)
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 60
เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

5

5

10

ชื่อ - นามสกุล

หมายเหตุ

921

เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนผังความคิด (Mind Map)
รายการ
ประเมิน

5
แสดงความรู้ความ
เข้
าใจในเนื
้อหาที
่ ่
ความเข้
าใจในเนื
้อหาที
ค้นคว้ามาอย่างดี
มาก มีขั้นตอนครบ
ถ้วน มีการสรุป
ความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลได้อย่าง
สมเหตุสมผล

4
แสดงความรู้ความ
เข้
าใจในเนื
้อหาที
่ ่
ความเข้
าใจในเนื
้อหาที
ค้นคว้ามาอย่างดี
มีขั้นตอนครบถ้วน
มีการสรุปความคิด
เห็นโดยใช้เหตุผล
ได้อย่างสมเหตุ
สมผล

จัดท�ำแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และน�ำเสนอด้วย
ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครอบคลุมหัวข้อ
การน�ำเสนอ และรายละเอียดที่
ผลงานและ ส�ำคัญและมีการใช้
การออกแบบ รูปภาพตัวอักษร
และสีสันเร้าความ
ความสนใจ
สนใจ มีมาตราส่วน
มีและสมบู
มาตราส่รวณ์นของ
และสมบู
ภาพ รณ์ของ
ภาพ

จัดท�ำแผนภาพ
อย่างเป็นระบบ
และน�ำเสนอด้วย
ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครอบคลุมหัวข้อ
และรายละเอียดที่
ส�ำคัญ ขาดราย
ละเอียดในบาง
หัวข้อ และมีการใช้
รูปภาพตัวอักษร
และสีสันเร้าความ
ความสนใจ
มีมาตราส่วนวน
สนใจ
มีมาตราส่
และสมดุลของภาพ

เนื้อหา

ระดับคะแนน
3
แสดงความรู้ความ
เข้
าใจในเนื
้อหาที
่ ่
ความเข้
าใจในเนื
้อหาที
ค้นคว้ามาปานกลาง
ขาดขั้นตอนและ
รายละเอียด มีการ
สรุปความคิดเห็น

จัดท�ำแผนภาพน�ำ
เสนอด้วยข้อมูลที่
ถูกต้องแต่ไม่
ครอบคลุมหัวข้อที่
ส�ำคัญบางประเด็น
และขาดรายละเอี
และขาดราย ยด
และมี
าร การ
ละเอียกดและมี
ใช้ตัวอักษรและ
สีสันน่าสนใจขาด
มาตราส่วนและ
สมดุลของภาพ

2
แสดงความรู้ความ
เข้
าใจในเนื
้อหาที
่ ่
ความเข้
าใจในเนื
้อหาที
ค้นคว้ามาปานกลาง
ขาดขั้นตอนและ
รายละเอียด ไม่มี
การสรุปความคิด
เห็น

1
แสดงความรู้ความ
เข้
าใจในเนื
้อหาที
่ ่
ความเข้
าใจในเนื
้อหาที
ค้นคว้ามาได้น้อย
ขาดขั้นตอนและ
รายละเอียด

จัดท�ำแผนภาพน�ำ จัดท�ำแผนภาพน�ำ
เสนอด้วยข้อมูลที่ เสนอด้วยข้อมูลที่
ถูกต้องบางส่วน ถูกต้องบางส่วน
ขาดบางประเด็น ขาดบางประเด็น
ส�ำคัญและขาด
และขาดราย ส�ำคัญและสมดุล
ส�ำคั
ละเอียดและขาด
รายละเอี
ยดและขาด ของภาพไม่ได้
สัดส่วน
การใช้ตัวอักษร
และสีสันมาตราส่วน
มาตราส่วลนและ
และสมดุ
ของภาพ
สมดุลของภาพไม่
ไม่
ได้สัดส่วน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน”
หนวยการเรียนรูที่ 8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 60
เรื่อง Advantages and Disadvantages of the Internet in Education
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คําชี้แจง
ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน โดย
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด แลวเขียนผลการประเมินเปนตัวเลขใสลงในชองตามหัวขอที่ประเมิน กรณีที่
ตองการบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตพบเพิ่มเติมใหบันทึกในชองหมายเหตุ

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

มีวินัย

ใฝเรียนรู มุงมั่นใน
การทํางาน

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มีวินัย”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง ของ ไมปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม
กิจกรรม และรับผิดชอบ ขอตกลง และไม ขอตกลงไดบาง
ในงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตอ
ประเด็น และ ไม
งานที่มอบหมาย รับผิดชอบตองาน
ที่มอบหมาย

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “ใฝเรียนรู”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
และมีความเพียร
ตั้งใจเรียนเอาใจ
พยายามในการเรียนรู
ใสและมีความ
และรวมกิจกรรม
เพียรพยายามใน
การเรียนรู
การ เรียนรู้และร่วม
นรูและรวมยนรู้
กิเรีจยกรรมการเรี
บางครั
้ง
กิจกรรมการ
เรียนรูบางครั้ง

ดี (2)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมายเพียง
บางสวน

ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส
และ มีความเพียร
พยายามในการเรี
พยายามในการ ยนรู
เรียนรูวแมกิ
ละร
วม
และร
จกรรม
กิจกรรมการเรี
การเรี
ยนรู ยนรู
บอยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงไดดี และ
รับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเต็มใจ
รวมกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค “มุงมั่นในการทํางาน”
พฤติกรรมบงชี้
ไมผาน (0)
ผาน (1)
ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน ไมตั้งใจทํางาน ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย ทํางาน ที่มอบหมาย ในการทํางานไดรับ
ในการทํางานที่ไดรับ
ดวยความเพียรพยายาม
มอบหมายใหสําเร็จ มอบหมายใหสําเร็จ
และอดทนเพื่อใหงาน
มีการปรับปรุงและ
สําเร็จตามเปาหมาย
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นภายในเวลา
ที่กําหนด
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937 924
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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 1๑
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

