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แผนการจัดการเรียนรู ้ ที 1
วิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชาพื นฐาน
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
หน่ วยการเรียนรู:้ All Around Me
เวลา : 3 ชัวโมง

รหัสวิชา อ 23101
ชั นมัธยมศึกษาปี ที 3
เรือง : I Live in Bua Yai

1. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีวัด
สาระที 1 ภาษาเพือการสือสาร
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ต 1.1 ม 4-6/1, ต 1.1 ม4-6/2, ต 1.1 ม 4-6/3, ต 1.1 ม4-6/4
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ต 1.2 ม 4-6/1, ต 1.2 ม 4-6/2, ต 1.2 ม 4-6/3
สาระที 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ต 2.1 ม 4-6/1
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ต 2.2 ม 4-6/2
สาระที 3 ภาษากับความสัมพันธ์ กับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ อืน
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ต 3.1 ม 4-6/1
สาระที 4 ภาษากับความสัมพันธ์ กับชุ มชนและโลก
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ต 4.1 ม 4-6/1
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ต 4.2 ม 4-6/1
ผลการเรียนรู ้ ทีคาดหวัง
1. อ่านออกเสียงคํ า ข้อความประโยคและบทอ่านทีเกียวข้องกับโรงเรี ยนบัวใหญ่ได้ย่างถูกต้อง
ถูกต้อง (ต 1.1 ม 4-6/2,)
2. บอกความหมายและโครงสร้างประโยค และประโยคคํ าถามทีขึ นต้นด้ วยQuestion Word:
Wh-Question ได้ (ต 1.1 ม 4-6/1.ต 1.1 ม 4-6/4,ต 1.2 ม 4-6/3,ต 4.1 ม 4-6/1)
3. อ่านบทสนทนาเกียวกับการเข้าชมรมหรื อกิจกรรมในโรงเรี ยนแล้ วสามารถตอบคํ าถามและ
ให้ข ้อมูลเกียวกับตนเองได้ (ต 1.1 ม 4-6/1, ต 1.2 ม 4-6/2, ต 2.2 ม 4-6/2)
4. อ่านข้อมูล ตาราง โฆษณาหรื อป้ ายประกาศ แล้ วสามารถปฏิบัติตามได้(ต 1.1 ม 4-6/1, ต 1.1
ม 4-6/3,ต 1.2 ม 4-6/1, ต 2.1 ม 4-6/1)
5. อ่านเรื องราว บทความทีกํ าหนดให้แล้ วสามารถตอบคํ าถามได้(ต3.1 ม 4-6/1, ต4.1 ม 4-6/1)
6. ใช้ภาษาอั งกฤษในการแสวงหาความรู้ทีเกียวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อืนๆ ได้
(ต 4.2 ม 4-6/1)
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2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านเรื องราวเกียวกับกิจกรรมทีทํ าในโรงเรี ยนซึ งเป็ นเรื องราวใกล้ ต ัวนักเรี ยนนั นนอกจาก
จะทํ าให้นักเรี ยนสามารถบอกและตอบคํ าถามเกียวกับเรื องทีตนเองสนใจแล้ ว ยั งสามารถพูดขอและให้
ข้อมูลแก่คนอืนได้ สามารถนําเสนอเรื องราวเกียวกับโรงเรี ยนเสนอต่อสังคมโลกโดยใช้ภาษาอั งกฤษได้
อย่างถูกต้องแล้ ว ยั งช่วยให้นักเรี ยนได้ฝึกทักษะการอ่านเพือสรุ ปความอ่านเพือจับใจความสําคัญ และ
การอ่านเพือบอกรายละเอียด จากเรื องราวทีได้อ่าน
3. สาระการเรียนรู ้
ความรู ้
Vocabulary & Proverbs: Math, Science, Sport, Chemistry, English, Activites,
Chess,, Acting, Taking phots, Cyeling, Fainting, Painting, Surf the web.
Structure : Question Word: Wh-Question, Why don’t you+have?
Let’s+Verb, How about +noun, How about+verb+ing?
Reading: Bua Yai School, Conversation, Advertisement:School Timetable,
Teacher’s Day in Thailand.
ทักษะกระบวนการ
กระบวนการกลุ่ม, ทักษะการนําเสนอ, ทักษะการคิด
คุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั นในการทํ างาน รักความเป็ นไทย
4. สมรรถนะสําคัญของผู ้เรียน
ความสามารถในการสือสาร
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.1 อยู่อย่างพอเพียง
5.2 ความมุ่งมั นในการทํ างาน
5.3 รักความเป็ นไทย
6. ชินงาน/ภาระงาน
6.1 กิจกรรมเดียว
6.2 กิจกรรมคู่
6.3 กิจกรรมกลุ่ม
6.4 คํ าตอบในแบบทดสอบ
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7. การวัดและประเมินผล
7.1 วิธีการ
7.1.1 ตรวจความถูกต้องของใบกิจกรรมในแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอั งกฤษเพือ
การสือสารโดยใช้เอกสารจริ ง สําหรับนักเรี ยนชั นมั ธยมศึกษาปี ที5 ชุด All Around Me เรื องที 1
I Live in Bua Yai.
7.1.2 สังเกตพฤติกรรมการทํ างานและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
8. กิจกรรมการเรียนรู ้
(ชัวโมงที 1 )
Warm-up
1. ครู ฉายภาพป้ ายหน้าโรงเรี ยนให้นักเรี ยนดูและถามนักเรี ยนโดยใช้ประโยคคํ าถาม
ดังต่อไปนี
T:
Could you tell me, what is this picture ?
Ss : Bua Yai School.
T : Yes, this picture is Bua Yai School. Bua Yai School- the big school in
Ampheer Bua Yai. And What’s next?
Ss : Chungwad.
T : And next?
Ss : Thailand
T : And next?
Ss : Asean.
T : And next?
Ss : World.
T : And next?
Ss : The Galaxy.
T:
Very good. Okay. Bua Yai School is located in the same area.
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2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คนเพือระดมความคิดบอกเล่าเรื องราวเกียวกับโรงเรี ยน
บัวใหญ่ตามความรู้เดิมโดยใช้เวลาในการระดมความคิด 5 นาที

Club

School
friends
Subject

Teacher

3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชั นเรี ยน
4. นักเรี ยนทํ าแบบทดสอบก่อนเรี ยนในแบบฝึ กทักษะฯ เรื องที1 My School. หน้า 5
Pre- reading
1. ครู น ําเสนอคํ าศั พท์ทีสําคั ญในแบบฝึ กทั กษะฯใน Activity A ของแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอั งกฤษเพือการสือสาร โดยใช้เอกสารจริ ง ชุด All Around Me เรื องที 1 My School. หน้าที 7
โดยนําเสนอเป็ นบัตรคํ า
T : Ok, students. We are learning new vocabularies for our unit. First is “Math”
What does it mean, Noi?
Ss: คณิ ตศาสตร์, sir.
T:
The next word is “Science” What does it mean, Tom?
Ss: วิทยาศาสตร์
T:
Very good. Yes, it means วิทยาศาสตร์ (ครู น ําเสนอจนครบทุกคํ าหากคํ าใด
ยากครู แสดงภาพหรื อประโยคทีเกียวข้องจนครบตาม Activity A
2. จากนั นครู ให้นักเรี ยนทํ าแบบฝึ กหัดในExercise Aในแบบฝึ กทักษะฯ หน้าที 8
3. ครู แนะนําตนเองเป็ นภาษาอั งกฤษและให้นักเรียนช่วยกั นแปลเป็ นภาษาไทย
T:
Hi, I’m Sumalee Udarak. My nickname is Noi. I’m 42 years old. I’m a
teacher and I work in Bua Yai School. I love riding a bike. Can you translate into Thai?
Ss: Yes, สวั สดี ฉันชือสุมาลี อุดารักษ์ ชือเล่นของฉันคือหน่อย ฉันอายุ 42 ปี ฉัน
ทํ างานเป็ นครู และทํ างานอยู่ทีโรงเรี ยนบัวใหญ่ ฉันรักการปั นจักรยาน
T:
Very good.
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4. ครู ให้นักเรี ยนลองบอกข้อมูลส่วนตัวของตัวเองบ้าง และสุ่มตัวอย่างให้นักเรี ยนบอก
ข้อมูลของตัวเอง
S1: Hi, I’m Vinai. My nickname Nai. I’m 17 years old. I’m a student in Bua Yai
School. I love English.
T:
Good job.
5. จากนั นนักเรี ยนจับคู่ รับใบงานActivity B จากแบบฝึ กทักษะฯ หน้าที 9 ครู พาอ่านออก
เสียงไปพร้อมๆ กัน จากนั นนักเรี ยนช่วยกันทํ าExercise B จากแบบฝึ กทั กษะฯ หน้าที 10
6. ครู ให้นักเรี ยนทํ าแบบฝึ กหัดประมาณ5 นาที และจากนั นครู และนักเรี ยนร่ วมกั นเฉลย
แบบฝึ กหัด
While- reading (ชัวโมงที 2)
1. ครู ทบทวนคํ าศั พท์ใหม่ทีได้หาความหมายมาแล้ วในActivity A ในแบบฝึ ก
ทักษะฯ เรื องที 1 หน้า 7
2. ครู น ําเสนอใบงานใน Activity C : Grammar Focus ในหน้าที 11 โดยนําภาพเกียวกับ
กิจกรรมต่างๆ เช่น การร้องเพลง, การเล่นกีฬา, การถ่ายภาพ, การเล่นดนตรี เป็ นต้ น
T:
What is the girl doing? (ชูภาพเด็กผู้ หญิงกํ าลั งร้องเพลง)
Ss: She is singing.
T:
Great! She is singing. The girl loves singing.
T:
What is the boy doing? (ชูภาพเด็กผู้ ชายกํ าลั งเตะฟุตบอล)
Ss: He is playing football.
T:
Great! He is playing football. The boy likes playing football.
T:
What is the man doing? (ชูภาพชายทีไม่ชอบอ่านหนังสือ)
Ss: He dislikes reading books.
T:
Great! And next? (ชูภาพผู้ หญิงอ้ วนผู้ เกลียดการออกกํ าลั งกาย) What is she
doing?
Ss: She hates exercising.
3. นักเรี ยนอ่านทํ าความเข้าใจใบกิจกรรมActivity Cแล้ วทํ าแบบฝึ กหัดในExercise C หน้า
11
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 – 6 คน แล้ วมารับชุดป้ ายต่างๆทีครู กลุ่มละ 1 ชุด
T:
Each group, could you show me the picture is cycling club.
Ss: Here you are! (ชูภาพคนปั นจักรยาน)
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ครู ถามจนครบทุกคํ าถามและเฉลยให้นักเรี ยนทราบ และนักเรี ยนรับActivity D
ช่วยกันทํ าในกลุ่ม
5. จากนั นครู ให้ใบงานExercise D เรื อง Reading conversation หน้า 13 ให้นักเรี ยนแต่ละ
กลุ่มศึกษา
6. สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาและทํ าความเข้าใจรายละเอียดของข้อความตอนที
ได้รับภายในเวลา 5 นาที
7. เมือหมดเวลาให้ต ัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มมารับ Exercise E หน้ า 15 Reading
Advertisement จากนั นสมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันอ่านตรารางกิจกรรมในวั นจั นทร์ แล้ วช่วยหาคํ าตอบ
ว่าเนื อหาทีอ่านในตารางกิจกรรมวั นจันทร์ทีกํ าหนดไว้ ถูกหรื อผิดตามข้อความทีครู ถาม
8. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลย Exercise E และตรวจทานไปพร้อมๆ กัน
T:
There is no homework today for chemistry?
Ss: b.
T:
That’s right. And next,You need to prepare for your ten o’clock lesson
today?
Ss: a!
T:
Great! And next, You may watch a footblaa match today?
Ss: b. (ครู ถามจนจบกระบวนการ)
Post - reading (ชัวโมงที 3)
1. ครู ทบทวนเนื อหาจากบทอ่านให้นักเรี ยนอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกครั งหนึ ง
2. นักเรี ยนทบทวนใบกิจกรรม Activity E และจากนั นครูแจกเอกสารActivity F หน้า 17
ให้โดยยั งไม่บอกหัวข้อนักเรี ยนเป็ นคู่ให้นักเรี ยนอ่านบทความ
T:
What’s the picture in Activity F relate to?
Ss: Teacher’s Day in Thai.
T:
Very good.
3. ครู น ําภาพแผนภูมิครอบครัวและให้นักเรี ยนเรี ยนรู้ และจากนั นครู แจกExercise F หน้า
18 ให้นักเรี ยนทํ าและตรวจเฉลยพร้อมๆ กั นครู สุ่มตั วอย่างนักเรี ยนบางคนเพือเฉลยคํ าตอบนักเรี ยน
เปลียนกันตอบคํ าตอบคํ าตอบ
4. ครู ชมเชยนักเรี ยนทีทํ าคะแนนได้ดีและให้ก ํ าลั งใจนักเรี ยนทียั งได้ คะแนนน้อย
5. นักเรี ยนทํ าแบบทดสอบหลั งเรี ยนในแบบฝึ กทักษะฯ เรื องที 1 หน้า 19-20
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Wrap up
1. ครู ซักถามนักเรี ยนเพือสรุ ปเกียวกับกิจกรรมทีนักเรี ยนชอบทํ าแลวิชาทีนักเรี ยน
ชอบเรี ยน
2. ครู ซักถามให้นักเรี ยนร่ วมแสดงความคิดเห็นว่าในโรงเรี ยนบัวใหญ่ มีสถานที
สําคัญ หรื อมีชือเสียงด้านใดบ้าง
3. ครู เล่าให้นักเรี ยนฟังเกียวกับความสําคัญของการไหว้ ครูระบบการศึกษาและระบบ
การเมืองของประเทศไทยได้ รับอิทธิพลมาจากประเทศอั งกฤษ ให้นักเรี ยนช่วยแสดงความ
คิดเห็นเกียวกับการจัดการศึกษา ของประเทศไทยและต่างประเทศ
9. สือการเรียนการสอน
รายการสืออุปกรณ์
ปริมาณ
จุดประสงค์การใช้
1. แบบฝึ กทักษะการอ่าน
1
เพือเร้าความสนใจของนักเรี ยน
ภาษาอั งกฤษเพือการสือสารโดย
ในการเรี ยนรู้
ใช้เอกสารจริ งสําหรับนักเรี ยน
ชั นมั ธยมศึกษาปี ที5 เรื องที 1
My School.
2. รู ปภาพกิจกรรมต่างๆ
3. สืออิเล็กทรอนิกส์
4. เครื องฉายโปรเจ็คเตอร์
4. บัตรคํ า
แหล่งเรียนรู ้
1. ห้องสมุดโรงเรี ยนบัวใหญ่
2. ห้องสารสนเทศกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษต่างประเทศ โรงเรี ยนบัวใหญ่
10. เกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ นไปทุกจุดประสงค์การเรี ยนรู้
11. เครืองมือ
1. แบบบันทึกคะแนนการทํ าใบกิจกรรมในแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอั งกฤษเพือการ
สือสารโดยใช้เอกสารจริ ง สําหรับนักเรี ยนชั นมั ธยมศึกษาปี ที5 เรื องที 1 My School.
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2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํ างานและการมีส่วนร่ วมในการทํ ากิจกรรม
12. ความสัมพันธ์ กับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ อืน
สังคมศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม
แบบบันทึกคะแนนการทําใบกิจกรรมในแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
โดยใช้ เอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี ที 5
เรืองที 1 I Live in Bua Yai.
ที

แบบทดสอบ
หลั งเรี ยน

คะแนนใบกิจกรรม

ชือ-สกุล
A

B

C D

E

F

รวม

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
19
20
ผู ้ สังเกต
 ครู
 นักเรี ยน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานและการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม

1

ตํ า

พอใช้

ความรับผิดชอบในกลุ่ม

5

ระดับคะแนน
4 3
2

ดี

5

รวม
20

ดีมาก

5

การแสดงความคิดเห็น

ชือ - สกุล

5

ขั นตอนการทํ างาน

ที

5

ความร่ วมมือในกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน

ปานกลาง

วิชา ภาษาอังกฤษพื นฐาน รหัส วิชา อ32102 ภาคเรียนที 5 ปี การศึกษา 2558
ชั น ............................................. วั นที .......................เดือน............................พ.ศ.............................

1
2
3
4
5
6
7
เกณฑ์การประเมิน
18-20 = 4 ดีมาก
12-14 = 2 ปานกลาง
1-9 = ผ่านเกณฑ์ข ั นตํ า

15-17 = 3 ดี
10-11 = 1 พอใช้

ลงชือ …………………………………….ผู้ ประเมิน
(........................................)
……../………. /………

52

แบบบันทึกการใช้ แผนการจัดการเรียนรู ้
ชือผู้ จ ัดทํ า นางสุมาลี อุดารักษ์ ตํ าแหน่งครู วิทยฐานะ ครู ช ํ านาญการ
โรงเรี ยนบัวใหญ่ ตํ าบลบัวใหญ่ อํ าเภอบัวใหญ่ จังหวั ดนครราชสีมา
แผนการจั ดการเรี ยนรู้ รายวิชาภาษาอั งกฤษ4 รหัสวิชา อ32102
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลการจัดการเรียนรู ้
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู ้ ของนักเรียน
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
อืนๆ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ลงชือ

ผู้ สอน
( นางสุมาลี อุดารักษ์ )

ความเห็นของผู ้อํานวยการสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ลงชือ
( นายสุพ ั ฒน์ ศรี พ ั นธุ)์
ผู้ อ ํ านวยการสถานศึกษา โรงเรี ยนบั วใหญ่
....../......../........
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