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ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสาคัญ 4 ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีอาชีพ มีงานทา 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ในการสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดโครงการในพระราชดาริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกล
ผ่ า นดาวเที ย ม หรื อ NEW DLTV ในทุ ก ด้ า น อาทิ ระบบออกอากาศ อุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี บุ ค ลากรและ
กระบวนการจั ด การศึก ษา เพื่อแก้ปั ญหาการขาดแคลนครู ในโรงเรียนขนาดเล็ ก สร้างโอกาสการเข้ า ถึ ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจานวน 15 ช่องสัญญาณ
ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา มีจิตอาสาในการสรรสร้าง
และพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา
เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึกเทปการสอนจากห้ อ งเรี ยนต้น ทางของโรงเรี ยนวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ครู ป ลายทางสามารถดู เ ทปการสอนผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.dltv.ac.th และ
Application on mobile DLTV ของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและ
บริบทของแต่ละโรงเรียน
คู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทีย ม ระดับประถมศึกษำ
ภำคเรียนที่ 1 ฉบับนี้ เป็นกำรปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่งดำเนินกำรโดยมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือจากคณะทางาน ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้ครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า รวมทั้ง สามารถจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบ
งาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นั บ เป็ น พระมหากรุ ณาธิคุณอย่ างหาที่สุ ดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ทรงมุ่งมั่นพัฒ นา
ยกระดับ คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม เพื่อพัฒ นาสั งคมไทยและยกระดับคุณภาพของคนไทย
ให้เข้มแข็ง สมดังพระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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(ส ำเนำ)
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/๕๘๑

เรื่ อง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

รั บ รองความร่ วมมือการพัฒนาคู่มือครู แ ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อการสอนออกอากาศทางไกล
ผ่านดาวเทียม

เรียน เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ มศทท. ๙/๗๒ ลงวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
ตามหนังสือที่อ้างอิง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า
มูลนิธิ ฯ ได้ปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับ ประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษาตอนต้น ตามข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะจากผู้ ทรงคุณวุฒิ คณะผู้ นิเทศ
ครูผู้สอนจากโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง และได้พัฒนาเป็นคู่มือครูและแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ฉบับปรับปรุง คู่ มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้สื่อ ๖๐ พรรษา ระดับประถมศึกษา
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง โดยมู ล นิ ธิ ฯ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาและบรรณาธิ ก ารกิ จ โดยคณะกรรมการประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์เป็นผู้ร่วมในการพัฒนาคู่มือจนสาเร็จ และได้ประชุมหารือ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุงจากสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
ในการนี้ ขอรับรองว่าคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษา ระดับประถมศึกษา
ฉบับปรับปรุง และคู่มือครูและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวั ย ฉบับปรับปรุง สามารถใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๕-๖๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๕
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แบบประเมินตนเอง My Learning Reflection
หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง Take Care of Yourself
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง Keeping Yourself Clean
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Cleaning Time
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง You Look Great!
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง Healthy Life Style
แบบประเมินตนเอง My Learning Reflection
แบบบันทึกการเรียนรู้ My Learning Log
บรรณำนุกรม
ภำคผนวก ภาคผนวก ก. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
ภาคผนวก ข.
- แนวทางการใช้แบบประเมินตนเอง (My Learning Reflection)
และแบบบันทึกการเรียนรู้ (My Learning Log)
- แนวคาถามเพื่อการย้อนคิดไตร่ตรอง (Reflection Questions)
สาหรับครูบันทึกหลังการสอน
คณะผู้จัดทำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ระดับประถมศึกษำ (ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)
คณะกรรมกำรปรับปรุงคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ระดับประถมศึกษำ (ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563)

หน้ำ
458
462
462
477
492
507
523
536
542
542
561
575
591
605
620
621
621
640
656
674
687
688
689
691
700

708
711
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คำชี้แจง
กำรรับชมรำยกำรออกอำกำศด้วยระบบทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน 15 ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live) และ
รายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่านช่องทาง ต่อไปนี้
1. www.dltv.ac.th
2. Application on mobile DLTV
- ระบบ Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คาว่า DLTV
- ระบบ iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คาว่า DLTV
หมำยเลขช่องออกอำกำศสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 15 ช่องรำยกำร
ช่อง (DLTV) ช่อง (TRUE)
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 198
ช่อง 199
ช่อง 200

รำยกำรในเวลำเรียน
รำยกำรนอกเวลำ
(ช่วงเวลำ 08.30 น. – 14.30 น.) (ช่วงเวลำ 14.30 น. – 08.30 น.)
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
รายการสาหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2
สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 3
รายการสาหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

*หมำยเหตุ : รำยกำรสอนออกอำกำศในเวลำเรียนระดับชั้นปฐมวัย ช่วงเวลำ 08.30 น. – 11.30 น.
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กำรติดต่อรับข้อมูลข่ำวสำร
1. มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โทร 02 282 6734
โทรสาร 02 282 6735
2. สถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ซอยหัวหิน 35 ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร 032 515457 – 8
โทรสาร 032 515951
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
3. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร 032 522 347, 032 520 478 โทรสาร 032 520 478
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th
4. ช่องทำงกำรติดตำมข่ำวสำร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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คำชี้แจง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
1. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดสาระการเรียนรู้ จานวน 8 กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ครู ผู้ ส อนต้องจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนโดยนาความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสาคัญของผู้ เรียน
5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ประการ
1) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้ าใจและเคารพตนเอง สามารถนา
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี การแก้ปัญหา
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม มี คุ ณ ธรรมด้ า นต่ า ง ๆ และมี ทั ก ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อ
การพัฒนาตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ สุจริต
3) มีวินัย
4) ใฝ่เรียนรู้
5) อยู่อย่างพอเพียง
6) มุ่งมั่นในการทางาน
7) รักความเป็นไทย
8) มีจิตสาธารณะ

IX

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ที่ความสาคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจเป็น
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และใช้ในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจน
การนาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และในการพัฒนาอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นสาระการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หลักภาษา การใช้
ภาษารวมทั้งวัฒนธรรมทางภาษา เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ เป็น
บุคคลแหงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้ เรียนทุกคน ตามองค์ความรู
ไม่จ ากัดการเรี ย นรู้ แต่ในห้ องเรี ย นเท่านั้ น ผู้ เรียนสามารถเรียนรู ด้ วยสื่ อการเรียนรู ที่ห ลากหลายได้ อย่าง
มีความสุข
หลักการออกแบบกิจกรรมมีการบูรณาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแผนการจัดการเรียนรู้โดย
คานึงถึงคุณลักษณะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษาหลังการเรียนรู้ สอดคล้องตามเป้าหมาย
ของหน่ วยการเรี ยนรู้ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนาและพระมหากษั ต ริ ย์ และมี จิ ต อาสา ครู ผู้ ส อน
ควรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกแผนการจั ดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลั กษณะ
อันพึงประสงค์และเป็นคนดีของสังคม
2. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
แนวคิดสาคัญของการจัดศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้ เรี ย น คิดและลงมือปฏิบั ติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เพราะสามารถทาให้ผู้สอนประเมินระดับ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุ กคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ให้ความสาคัญของการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของ
ระดับการศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1) สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
(3) จั ดกิ จกรรมให้ ผู้ เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการปฏิ บั ติ ให้ ท าได้ คิ ดเป็ นท าเป็ น
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
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(4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
2) กำรจัดสภำพแวดล้อมส่งเสริมกำรเรียนรู้
(1) จัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด มีความเป็น
ระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อการนามาใช้
มีป้ายนิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่นและเหมาะกับกิจกรรม
การเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(2) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(3) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(4) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
3) ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของผู้เรียน
และผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วมวางแผนการเรียน
การวัดผล ประเมิน ผล และต้องคานึ งว่า กิ จกรรมการเรีย นนั้น เน้นการพัฒ นากระบวนการคิ ด วางแผน
ลงมือปฏิบัติศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์
การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนาไปสู่คาตอบ
ของปัญหาหรื อคาถามต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เหล่ านี้ต้องพัฒ นาผู้ เรียนให้ มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา
การวางแผนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น เรียนรู้กับครู เรียนรู้จากเพื่อน
และเรียนรู้ด้วยตนเอง จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาครบถ้วนทั้งด้าน
จิ ต พิ สั ย ทั ก ษะพิ สั ย และพุ ท ธิ พิ สั ย แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) จึงมีกิจกรรมดังนี้
1. กิ จ กรรมก่ อ นการเรี ย น ครู แ นะน าบทเรี ย นประจ าวั น นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น
ประจ าหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ในกรณีที่ เป็ น กิจ กรรมการเรีย นรู้แรกของหน่ว ยการเรีย นรู้ แจ้งจุ ดประสงค์ แ ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ หรือชี้แจงทาความเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกัน
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2. กิจ กรรมที่ทาร่ ว มกัน ทั้งชั้น เรี ย น ครูส อนนักเรียนทั้งชั้นเรียนส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การนาเสนอเนื้อหาใหม่ การฝึกทักษะทางภาษา การแก้ไขข้อผิดพลาดในภาพรวม หรือการสรุปเนื้อหาบทเรียน
ร่วมกัน
3. กิ จ กรรมกลุ่ ม ย่ อ ยพบครู ครู ส อนนั ก เรี ย นเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ย เน้ น การฝึ ก ทั ก ษะ การเรี ย นรู้ ทั ก ษะ
ทางภาษาคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ทาความเข้าใจบทเรียน แนวคิด และความคิดรวบยอดที่สาคัญในบทเรียน
4. กิจกรรมกลุ่มย่อย นักเรียนเรียนรู้โดยทาใบงาน แบบฝึกหัด หรือศึกษาใบความรู้ และช่วยกันทา
กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
5. กิจกรรมจับคู่ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือและเรียนรู้ร่วมกัน
6. กิจกรรมการทางานเดี่ยว และการค้นคว้ารายบุคคล เป็นกิจกรรมเสริมสาหรับนักเรียนที่เรียนรู้เร็ว
จะใช้เวลาค้นคว้าสิ่งที่สนใจ จากสื่อหรือเอกสาร หรือสื่อเทคโนโลยี ตามสภาพของโรงเรียน ฝึกให้เกิด นิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียน ในขณะเดียวกันนักเรียนที่ต้องการความเอาใจใส่เป็นพิเศษ ครูสามารถใช้เวลาดูแล ซ่อมเสริมให้โดยเฉพาะได้
3. สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดทาสื่อการเรียนรู้
ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น ประกอบด้วย
3.1 บัตรคา สาหรับประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในขั้นนาเสนอ ขั้นสอน/ขั้นฝึก และ
สาหรับนักเรียนเรียนรู้ ทากิจกรรม และฝึกทักษะทางภาษา
3.2 บัตรภาพ สาหรับประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในขั้นนาเสนอ ขั้นสอน/ขั้นฝึก และ
สาหรับนักเรียนเรียนรู้ ทากิจกรรม และฝึกทักษะทางภาษา
3.3 บัตรภาพคาศัพท์ สาหรับประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในขั้นนาเสนอ ขั้นสอน/ขั้นฝึก
และสาหรับนักเรียนเรียนรู้ทากิจกรรม และฝึกทักษะทางภาษา
3.4 ใบความรู้ สาหรับครูใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน และสาหรับนักเรียนใช้ศึกษาด้วยตนเอง
และค้นคว้าเพิ่มเติมในการทากิจกรรม
3.5 CD ใช้สาหรับกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย การออกเสียง คา ประโยค เพลง บทอ่าน
เข้าจังหวะ (chant) และบทคล้องจอง (rhyme) เพื่อใช้เตรียมความพร้อมการฝึกทักษะทางภาษา
3.6 แผนภูมิเพลง นาเสนอเนื้อเพลงที่ปรากฏในบทเรียน เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการร้องเพลง
3.7 แถบประโยคใช้สาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นนาเสนอ ขั้นสอน/ขั้นฝึก
3.8 ใบงาน สาหรับกิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมจับคู่ และกิจกรรมเดี่ยว โดยระบุชั้นและลาดับใบงาน
3.9 เกม ใช้สาหรับประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.10 แผนภูมิ ใช้สาหรับกิจกรรมการเรียนการสอน
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4. ลักษณะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 จัดทาเป็นหน่วยการเรี ยนรู้ (Learning Unit) โดยผ่านการวิเคราะห์หลั กสู ตรแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นาผลวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มาจั ดทาเป็นหน่ว ยการเรียนรู้ที่มีแก่นเรื่อง (Theme) เดียวกัน เพื่อให้
เหมาะสมกับลักษณะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนเรียนรู้แบบบูรณาการหลักภาษา และการใช้ภาษา ผ่านการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิด และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับแก่นเรื่อง (Theme) ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 6 หน่วย
โดยแบ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 3 หน่วย โดยมีแก่นเรื่อง (Theme) ดังนี้
ภำคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family แก่นเรื่อง
เรื่องเกี่ยวกับตัวนักเรียนและครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
แก่นเรื่อง
เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living
แก่นเรื่อง
เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ดี
ภำคเรียนที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time แก่นเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับสันทนาการและเวลาว่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
แก่นเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebrations
แก่นเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับเทศกาลและการเฉลิมฉลอง
ส าหรั บบทอ่าน บทพูดเข้าจั งหวะ (Chant) บทคล้องจอง (Rhyme) ต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการจั ดกิจกรรม
การเรียนรู้ของแต่ละหน่วย มีทิศทางสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับแก่นเรื่อง ครูผู้สอนสามารถเลือกเรื่อง
กิจกรรมที่จะนามาให้นักเรียนเรียนรู้ หรืออ่านเพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิทาน บทอ่านที่จะทาให้นักเรียน
เกิดทักษะและความเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย
1. คาชี้แจงการรับชมรายการออกอากาศด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
2. คาชี้แจงรายวิชา
3. คาอธิบายรายวิชา
4. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้
5. โครงสร้างรายวิชา
6. หน่วยการเรียนรู้
7. แผนการจัดการเรียนรู้
8. บรรณานุกรม
9. ภาคผนวก
10. รายการแถบเสียงประกอบชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
11. แถบเสียง
12. แบบประเมิน
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13. แบบประเมินตนเอง (My Learning Reflection)
14. แบบบันทึกการเรียนรู้ (My Learning Log)
5. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 กาหนดให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 13 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 13 ชั่วโมง
หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ 13 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 13 ชั่วโมง
หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 14 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง
หน่วยที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ 13 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 13 ชั่วโมง
หน่วยที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง
หน่วยที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ 12 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการประเมิน แยกเป็นรายชั่วโมง
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสอน จัดโครงสร้างเวลาเรียนตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โรงเรียนบางโรง
อาจจัดตารางสอนวิชาภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง บางแห่งอาจจัดเป็น 2 ชั่วโมง ครูผู้สอนจึงสามารถ
ปรับใช้แผนได้ตามความเหมาะสมกับตารางสอนของโรงเรียนได้ง่ายขึ้น
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วยประกอบด้วย
1. โครงสร้างของหน่วยที่แสดง หัวเรื่อง (Topic) และจานวนชั่วโมงของแต่ละหัวเรื่อง และจานวนชั่วโมง
ทั้งหมดของแต่ละหน่วย
2. สรุปหน่วยการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
3. แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ตามจานวนที่กาหนดในแต่ล ะหน่วย จัดทาให้มีความสะดวก
สาหรับครูในการนาไปใช้ ประกอบด้วย
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด ประกอบด้ วย สาระสาคัญ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และกิจกรรมการเรียนรู้
3.2 ใบความรู้ ใบงาน และเฉลย สาหรับนักเรียน
3.3 สื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย บัตรคา บัตรภาพ แถบประโยค สคริปต์ เกม เพลง ซีดี เป็นต้น
การท าแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษอย่ างละเอี ยดของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) มีความสาคัญสาหรับครูผู้สอน เนื่องจาก
1) ภาษาอังกฤษเป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้ถูกต้อง คล่องแคล่ว
และสื่อสารได้ ทั้งนี้ การเรียนรู้คาศัพท์และโครงสร้างทางภาษาก็มีความสาคัญเช่นกัน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทั กษะแต่ ละด้ านมี ความแตกต่ างกั น จึ งควรมี กิ จกรรมที่ เป็ นแนวทางในการจั ดการเรี ยนรู้ ให้ ครู สามารถ
จัดกิจกรรม และปรับใช้ได้
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2) ครู ส อนภาษาอั ง กฤษที่ ไ ม่ จ บเอกอั ง กฤษ หากยั ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ก็ จ ะไม่ มี ค วามมั่ น ใจใน
การจัดการเรียนรู้ ดังนั้น รายละเอียดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียนแต่ละขั้นการสอนจะช่วยให้
ครูสามารถดาเนินการได้อย่างสะดวกและมั่นใจขึ้น
3) เป็นแนวทางสาหรับครูในการพัฒนาตนเอง โดยครูสามารถศึกษาแผนการเรียนรู้อย่างละเอียด
ที่จะเห็นตัวอย่างการจัดกิจกรรม การจัดทาสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่ครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม สะดวก
ในการนาไปใช้ ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แผนภูมิเพลง เกม บัตรคา บัตรภาพ แถบประโยค เป็นต้น
4. แบบประเมินที่ 1-10 เพื่อประเมินความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และการประเมินใบงาน
5. แบบประเมิน ตนเอง (My Learning Reflection) เพื่อให้ นักเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ข อง
ตนเองเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ย่อย
6. แบบบันทึกการเรียนรู้ (My Learning Log) เพื่อให้นักเรียนได้บันทึกการเรียนรู้ของตนเองหลังจาก
จบกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ อย่างน้อยหน่วยการเรียนรู้ละ 2 ครั้ง
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาอั ง กฤษบรรลุ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนด ครู ผู้ ส อนต้ อ งมี
การเตรียมพร้อม ดังนี้
1. การนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1) ศึกษาการจัดกลุ่มนักเรียน
2) ศึกษาเกี่ยวกับสื่อและอุปกรณ์ประจาหน่วยการเรียนรู้
3) ศึกษาคาศัพท์ โครงสร้างทางภาษา การออกเสียง เพลง เกมประจาหน่วยการเรียนรู้จาก CD
4) ศึกษา/เตรียมใบความรู้ ใบงาน กิจกรรมประจาหน่วยการเรียน
2. การเตรียมสื่อการจัดการเรียนรู้
1) แถบประโยคตามบทเรียน หากครูไม่สามารถจัดเตรียมแถบประโยคได้ทันเวลาครูสามารถเขียน
ประโยคที่ต้องการสอนบนกระดานแทนการใช้แถบประโยคได้
2) ครูเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ป ระกอบการใช้สื่อ เช่น กระดาษกาวสาหรับติดบัตรคา
บัตรคาศัพท์ บัตรภาพคาศัพท์ แถบประโยค และเครื่องเล่นซีดีให้พร้อมอยู่เสมอ
3) ครูอาจเคลือบพลาสติกสื่อประเภท บัตรคา บัตรภาพ และบัตรภาพคาศัพท์ก่อนนาไปใช้ เพื่อ
ความแข็งแรงทนทานและสามารถนากลับมาใช้ได้อีก
4) CD Track เป็นสิ่งที่ครูสามารถศึกษาการออกเสียงคาศัพท์ และประโยค เพื่อเพิ่มความมั่นใจใน
การออกเสียง โดยไม่จาเป็นต้องใช้เปิดให้นักเรียนฟังทุกครั้ง
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7. กำรวัด และประเมินผลกำรเรียนรู้
จุดประสงค์สาคัญของการประเมินการเรียนรู้ คือ การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจานวนมาก
ยังให้ความสาคัญการเรียนรู้แบบท่องจาเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็ นการเรียนรู้แบบผิวเผิน
มากกว่าการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืนกว่า
(กุศลิน มุสิกุล, 2555; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, 2548)
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนนั้น จาเป็นต้องมีการประเมินการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล้ องตามวัตถุป ระสงค์ของการเรี ย นรู้ รูปแบบการประเมินการเรี ยนรู้ได้แก่ การประเมิน การเรียนรู้
ระหว่ า งเรี ย น (Formative Assessment) การประเมิ นการเรี ยนรู้ สรุ ปรวม (Summative Assessment) และ
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
การประเมิน ตามสภาพจริงนั้น ผู้ สอนจาเป็นต้องสะท้อนการประเมิน ให้ผู้ เรียนรับทราบเพื่อปรับ ปรุง และ
พัฒนาตนเอง และผู้สอนต้องนาผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
สามารถดาเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ (กุศลิน มุสิกุล, 2555 )
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จนั้น
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
สาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินการเรียนรู้ใ น
ทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสาคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
1) วิธีกำรประเมิน
(1) กำรวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และความรู้เดิมของผู้เรียน (ผสมผสานใน
กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนา)
(2) กำรวัดและประเมินระหว่ำงเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนาเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(2.1) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชานาญ รวมถึง
มีเจตคติทางการเรียนรู้อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
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(2.2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(2.3) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการสรุ ป ผลการเรี ย นรู้ แ ละเปรี ย บเที ย บระดั บ พั ฒ นาการด้ า น
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
(3) กำรวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสาเร็จตามจุดประสงค์รายแผน เป็นการพัฒนา
ในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และเพื่อตัดสิน
ผลการจั ด การเรี ย นรู้ เป็ น การประเมิ น หลั ง จากผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นไปแล้ ว ผลจากการประเมิ น ประเภทนี้
ใช้ประกอบการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เรียนคนใดควรจะได้รับระดับคะแนนใด
(4) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยกำรเรียนรู้ ดาเนินการ ดังนี้
การประเมินโดยครูผู้สอน เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนว่าบรรลุเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และเจตคติหรือไม่ เช่น การทาโครงงาน การนาความรู้ไปใช้เพื่อ
พัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การประเมินโดยผู้เรียนมีแบบประเมิน คือ แบบประเมินตนเอง (My learning Reflection)
และแบบบันทึกการเรียนรู้ (My Learning Log) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเองและ
สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทาได้ดีและยังต้องพัฒนา (ตัวอย่างแบบประเมิน ดูภาคผนวก ข.) ครูควรให้ผู้เรียนทา
แบบประเมินตนเอง เมื่อจบการเรียนรู้ในหน่วยย่อย/หน่วยการเรียนรู้ และทาแบบบันทึกการเรียนรู้ กลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน การเขียนบันทึกการเรียนรู้ นี้ครูสามารถเลือกใช้ชุดคาถามและจานวนข้อให้เหมาะสมกับ
บริบทของผู้เรียน ช่วงเวลาและธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนา
วิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียน
เป็นรายบุคคลต่อไป
2) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง และผู้ปกครอง
ร่วมประเมิน
8. คำแนะนำบทบำทครูปลำยทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้
ครู ป ลายทางควรมีบ ทบาทการสอนคู่ข นานกั บครูต้น ทางในการก ากั บดู แลช่ว ยเหลื อนั กเรี ย นใน
ทุกขั้นตอนการสอน ดังนี้
1) ขั้นเตรียมตัวก่อนสอน
(1) ศึกษาทาความเข้าใจคาชี้แจงและทาความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรมและการวัดผล
และประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(2) ศึกษาค้น คว้าความรู้ เพิ่มเติม จากแหล่ งเรียนรู้ หน่ว ยงาน องค์กรที่ ให้ ความรู้ที่เชื่อถือได้
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(3) ปรับ/ประยุกต์หรือเพิ่ม เป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น และ
ที่เป็ น ปั จ จุ บั น ตามบริบ ทของห้ องเรี ย น โรงเรียน ชุมชน รวมถึงการวัดประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
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(4) ศึกษาคลิปบทเรียนที่มีการอัพโหลดล่วงหน้าเพื่อทาความเข้า ใจการจัดกิจกรรม PowerPoint
และสื่อต่าง ๆ ที่ครูใช้ประกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจั ดกิจกรรมในขั้นตอนช่วงการปฏิบัติ ทั้งด้าน
วิธีการ สื่อที่ใช้ และช่วงเวลาของการทาแต่ละกิจกรรมเพื่อนามาวิเคราะห์และหาแนวทางเตรียมนักเรียน/
ช่วยเหลือ ส่งเสริม /อานวยความสะดวกนักเรียนตามบริบทของห้องเรียนของตนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ
(5) เตรียมใบงาน (ที่คัดเลือกสาหรับมอบหมายให้นักเรียนได้ทาตามเห็นควรและเหมาะสม) รวมทั้ง
การเตรียมอุปกรณ์ตามระบุในแผนฯ และ/หรือที่ปรากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
(6) ติดตามข้อมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมในช่วงการปฏิบัติตามกาหนดการสอนที่มีรายละเอียด
ของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้ บนเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2) ขั้นกำรจัดกำรเรียนรู้
(1) สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการทากิจกรรม เช่น กระตุ้นให้นักเรียนคิด ตอบคาถามของ
ครูต้นทาง ฟังเฉลยและช่วยเสริม/อธิบาย/ในสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ ชมเชย/ให้กาลังใจหากนักเรียนทาได้ดี
(2) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตามไม่ทัน เช่น อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) กากับดูแลให้มีวินัยในการเรียน เช่น ไม่เล่นหรือพูดคุยกัน ปฏิบัติตามคาสั่งในการทากิจกรรม ฯลฯ
(4) อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
(5) สังเกตพฤติกรรมนักเรียน เช่น คุณลักษณะผู้เรียน สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้/
การปฏิบัติงาน ความรู้ในบทเรียน และบันทึกข้อมูลตามแนวทางประเมินที่แนะนาไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนานักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งชั้น/กลุ่ม/รายบุคคลตามกรณี
3) ขั้นกำรปฏิบัติ
(1) ทบทวนขั้นตอนการทากิจกรรมตามที่ครูต้นทางแนะนา และตามข้อแนะนาการปฏิบัติที่ระบุ
ใน PowerPoint ตรวจสอบความเข้าใจ และเตรียมนักเรียนก่อนทากิจกรรม (การแบ่งกลุ่ม ฯลฯ)
(2) กากับให้การทากิจกรรมเป็นไปตามลาดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(3) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการทากิจกรรม
(4) เตรียมพร้อมนักเรียนสาหรับกิจกรรมในขั้นตอนสรุปการเรียน (ถ้ามี) เช่น การสรุปผลปฏิบัติงาน
เพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนต้นทางจะนาเสนอ เป็นต้น
4) ขั้นสรุป
(1) กากับนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทากิจกรรม ฯลฯ
(2) ทบทวนประเด็นสาคัญที่มีการสรุปท้ายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูต้นทางมอบหมายให้ทาเป็น
การบ้าน/หรือใบงานที่ครูปลายทางได้เลือกมาใช้กับชั้นเรียนของตน
(3) จั ด ให้ นั ก เรี ย นได้ ท าแบบประเมิ น ตามระบุ ใ นหั ว ข้ อ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
(เฉพาะหลังจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ย่อย/หน่วยการรียนรู้และครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
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5) กำรบันทึกผลหลังสอน
(1) บันทึกการจัดการเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างเรียน
และแบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์เทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์
(2) บันทึกสาเหตุของความสาเร็จ อุปสรรค และ/หรือข้อจากัดที่เกิดขึ้น เช่น เทคนิค หรือวิธีการใด
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมอย่างไร ฯลฯ ที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความรู้
มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ โดยอาจเลือกใช้คาถามเพื่อการย้อนคิดไตร่ตรองที่ให้ไว้ในแบบบันทึก
หลั งสอนเป็ น แนวทางตามบริ บทในการจั ดการเรียนรู้ ของชั่วโมงนั้น ๆ และของโรงเรียน (หากเป็นปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง)
(3) ประเมิน ผลจากข้อมูล ตามปัญหา/ความส าเร็จที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางการปรับปรุง
เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และช่วยเหลือ/ส่งเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป รวมทั้ง
นาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชำ อ15101
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

ศึกษารูปแบบคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา ภาษาท่าทางที่ใช้ในห้องเรียน การตีความเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ การตอบคาถามและสรุปใจความสาคัญของเรื่อง การอ่านออกเสียงประโยค ประโยค
ผสม กลุ่มคา ข้อความ ถ้อยคา สานวนจากบทกลอนสั้น ๆ บทสนทนา เรื่องเล่า นิทาน หรือเรื่องสั้น ๆ การใช้
พจนานุกรม การระบุหรือการวาดภาพสัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนผัง แผนภูมิ ตาราง สื่อความหมายจาก
ประโยค ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร
เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ การสื่อสารโต้ตอบระหว่างบุคคล
การใช้คาพูดและการเขียนคาศัพท์ ประโยค/ข้อความในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอย่างสุภาพ การแนะนาตนเองและบุคคลใกล้ตั ว การใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาที่มี 1-2 ขั้นตอน
การเสนอให้และขอความช่วยเหลื อ ในสถานการณ์ง่าย ๆ สานวนการตอบรับปฏิเสธ การขอและให้ ข้ อ มูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว การบอกความต้องการและการแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องและกิจกรรมต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ การอธิบายข้อมูลต่าง ๆ จากภาพ
แผนผัง แผนภูมิ ตาราง การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และการบอกความสาคัญของเทศกาล วันสาคัญ
ของเจ้าของภาษา เข้าใจการใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทาง การแสดงการอวยพรตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการลาดับคาตามโครงสร้างประโยคของเจ้าของภาษากับของไทย
โดยฝึกปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาง่าย ๆ ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อความหมาย
อ่านออกเสียงคา ประโยค ข้อความสั้น ๆ ตามหลักการออกเสียง ตอบคาถามและบอกใจความสาคัญของเรื่อง
ที่อ่านและฟัง วาดภาพหรือสัญลักษณ์และเขียนคาศัพท์ ประโยค หรือข้อความ เพื่อแสดงความหมายข้อมูลต่าง ๆ
สนทนาโต้ ต อบและเขี ย นเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ บุ ค คลและสิ่ ง ต่ า ง ๆ ใกล้ ตั ว แสดงความรู้ สึ ก
แสดงความต้องการของตน เสนอและขอความช่วยเหลือ บอกเหตุผล เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นเกม การร้องเพลง
และการเล่านิ ทาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษา และสืบค้นรวบรวมและนาเสนอคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
เพื่อให้ เกิดความเข้าใจ มีทักษะในการสื่ อสารและการคิด ใช้ภ าษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน
ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย นได้ ถู ก ต้ อ ง เห็ น คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข อง
ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน สืบค้นรวบรวมข้อมูล คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวและเชื่อมโยง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ
รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และอยู่อย่างพอเพียง
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รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ต 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
ต 1.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
ต 2.1 ป.5/1
ต 2.2 ป.5/1
ต 3.1 ป.5/1
ต.4.1 ป.5/1
ต.4.2 ป.5/1
รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ

รหัสวิชำ อ15101
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
มำตรฐำน ต 1.1 เข้ำใจและตีควำมเรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำง ๆ และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมี
เหตุผล
ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
2. อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่
ฟังหรืออ่าน
4. บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ
มำตรฐำน ต 1.2 มีทักษะกำรสื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดงควำมรู้สึก และควำมคิดเห็น
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
1. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
2. ใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาขออนุญาต และให้คาแนะนาง่าย ๆ
3. พูด /เขีย นแสดงความต้ อ งการ ขอความช่ว ยเหลื อ ตอบรั บและปฏิเสธการให้ ความช่ว ยเหลื อ
ในสถานการณ์ง่าย ๆ
4. พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
5. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
มำตรฐำน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดรวบยอด และควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง ๆ โดยกำรพูดและกำรเขียน
ตัวชี้วัด
1. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
2. เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน
3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
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สำระที่ 2 ภำษำและวัฒนธรรม
มำตรฐำน ต 2.1 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และนำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
กับกำลเทศะ
ตัวชี้วัด
1. ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2. ตอบคาถาม/บอกความสาคัญของเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของ
เจ้าของภาษา
3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
มำตรฐำน ต 2.2 เข้ำใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกั บ
ภำษำและวัฒนธรรมไทย และนำมำใช้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมกับกำลเทศะ
ตัวชี้วัด
1. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการลาดับคา (order) ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
2. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย
สำระที่ 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
มำตรฐำน ต 3.1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐำน
ในกำรพัฒนำแสวงหำควำมรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วัด
- ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนาเสนอด้วยการพูด/การเขียน
สำระที่ 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มำตรฐำน ต 4.1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
- ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
มำตรฐำน ต 4.2 ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพ และ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
ตัวชี้วัด
1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
2. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
3. อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
4. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง
หรืออ่าน
5. บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living
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โครงสร้ำงรำยวิชำภำษำอังกฤษ
รหัสวิชำ อ15101
หน่วยที่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้

1

Me & My Family

2

School Life

รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
มฐ ต 1.1
ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3,
ป.5/4
มฐ ต 1.2
ป.5/4
มฐ ต 1.3
ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
มฐ ต 2.1
ป.5/1
มฐ ต 4.1
ป.5/1
มฐ ต 1.1
ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3,
ป.5/4
มฐ ต 1.2
ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3,
ป.5/4, ป.5/5
มฐ ต 1.3
ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
มฐ ต 2.1
ป.5/1
มฐ ต 2.2
ป.5/1
มฐ ต 3.1
ป.5/1
มฐ ต 4.1
ป.5/1
มฐ ต 4.2
ป.5/1

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์และโครงสร้าง
ประโยคที่ใช้สนทนาและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และครอบครัวทาให้นักเรียนได้
ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ใน
ห้องเรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษา
สื่อสารในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
และแม่นยาซึ่งสามารถนาไปใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การเรียนรู้คาศัพท์ และประโยคที่
ใช้สนทนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน จากใน
ห้องเรียนออกไปสู่สังคมรอบ
โรงเรียน ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้
ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียน
และชุมชน ซึ่งสามารถนาไปใช้
สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
13

10

13

10
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้

3

Healthy Living

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
มฐ ต 1.1
ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3,
ป.5/4
มฐ ต 1.2
ป.5/1, ป.5/3, ป.5/4
มฐ ต 1.3
ป.5/1, ป.5/2
มฐ ต 2.1
ป.5/1
มฐ ต 3.1
ป.5/1
มฐ ต 4.1
ป.5/1
มฐ ต 4.2
ป.5/1
สอบปลำยภำค
รวมตลอดภำคเรียน

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การศึกษาคาศัพท์และโครงสร้าง
ทางภาษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
การให้คาแนะนาด้านสุขภาพแก่
ผู้อื่น รวมทั้งการส่งเสริมวิถีชีวิตที่
ถูกสุขลักษณะ มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อนักเรียนในการนา
ประสบการณ์ทางภาษาไปใช้
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองใน
ชีวิตประจาวัน และนาไปใช้ใน
การดูแลรักษาสุขภาพกายและจิต
ของตนเองได้ อีกทั้งยังสามารถ
เป็นเครื่องมือสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
14
15

15
40

50

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
Me & My Family

1

2
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
Me & My Family
รหัสวิชำ อ15101
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ภำคเรียนที่ 1
เวลำ 13 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
มำตรฐำน ต 1.1 เข้ำใจและตีควำมเรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำง ๆ และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ป.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
ป.5/2 อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ป.5/3 ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ
ที่ฟังหรืออ่าน
ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ
มำตรฐำน ต 1.2 มีทักษะกำรสื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดงควำมรู้สึกและควำม
คิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
ป.5/4 พูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
มำตรฐำน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดรวบยอด และควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง ๆ โดยกำรพูดและ
กำรเขียน
ตัวชี้วัด
ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ป.5/2 เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน
ป.5/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
สำระที่ 2 ภำษำและวัฒนธรรม
มำตรฐำน ต 2.1 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และนำไปใช้ได้
อย่ำงเหมำะสมกับกำลเทศะ
ตัวชี้วัด
ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
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สำระที่ 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
มำตรฐำน ต 3.1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และเป็น
พื้นฐำนในกำรพัฒนำ แสวงหำควำมรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วัด
ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และ
นาเสนอด้วยการพูด/การเขียน
สำระที่ 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มำตรฐำน ต 4.1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
ป.5/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และครอบครัว ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียน มีพื้นฐานในการใช้ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได้ถูกต้องและแม่นยาซึ่งสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สำระกำรเรียนรู้
ความรู้
1. การบอกความหมายคาศัพท์ที่เกี่ยวกับตนเอง
2. การบอกโครงสร้างที่ใช้ในการให้ข้อมูลตนเอง
3. การบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนตัว
4. การบอกโครงสร้างในการให้ข้อมูลส่วนตัว
5. การปฏิบัติตามคาแนะนา
6. การบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลในครอบครัว
7. การบอกโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการบรรยายกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลในครอบครัว
8. การบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับญาติ พี่ น้อง
9. การบอกโครงสร้างในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้อง
10. การบอกความหมายและสะกดคาศัพท์ กลุ่มคา เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
11. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่รอบบริเวณโรงเรียนและในชุมชน
12. การบอกโครงสร้างประโยคขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อน และครอบครัว
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการสื่อสาร (การฟัง พูด อ่าน และเขียน)
2. กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการคิด
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เจตคติ
1. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. การกล้าแสดงออก
3. ความมีเหตุผล
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กำรประเมินผลรวบยอด
1. การบอกความหมายคาศัพท์ที่เกี่ยวกับตนเอง
2. การบอกโครงสร้างที่ใช้ในการให้ข้อมูลตนเอง
3. การบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนตัว
4. การบอกโครงสร้างในการให้ข้อมูลส่วนตัว
5. การปฏิบัติตามคาแนะนา
6. การบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลในครอบครัว
7. การบอกโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการบรรยายกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลในครอบครัว
8. การบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับญาติ พี่ น้อง
9. การบอกโครงสร้างในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้อง
10. การบอกความหมายและสะกดคาศัพท์ กลุ่มคา เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
11. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่รอบบริเวณโรงเรียนและในชุมชน
12. การบอกโครงสร้างประโยคขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อน และครอบครัว
13. ความถูกต้องของใบงาน
14. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
15. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
16. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Hello! My Name Is Mary
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1
เรื่อง All about Me
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัวทาให้นักเรียนได้ฝึ ก
ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายคาศัพท์ที่เกี่ยวกับตนเองได้
2) บอกโครงสร้างที่ใช้ในการให้ข้อมูลตนเองได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสียง สะกด และบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับตนเองได้
2) พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน
คำศัพท์ใหม่
โครงสร้ำงทบทวน

โครงสร้ำงใหม่
หน้ำที่ทำงภำษำ

parents, grade
live in, live with
Hello! My name is_____.
I am _____ years old.
There are_____ people in my family.
I have _____ sister and _____ brothers.
I live in Chiang Mai with my parents.
การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
(Giving information about oneself, families and matters in
everyday life)
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Hello! My Name Is Mary
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง All about Me จำนวน 1 ชั่วโมง
ลำดับที่
1.

2.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
ออกเสียง สะกด และ
บอกความหมายคาศัพท์
เกี่ยวกับตนเองได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน
ขั้นสอน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

3 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
10 3. ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรรม
นาที คู่ทาใบงาน A Portrait of Me
โดยอ่านเรื่องแล้วเลือกคาเติมใน
เนื้อเรื่องให้เหมาะสม จากนั้น
ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรรมคู่
ทาใบงาน A Portrait of Me
โดยคาดเดาคาตอบล่วงหน้า
4. ครูให้นักเรียนฟังเรื่อง A
Portrait of Me เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของคาตอบที่
นักเรียนเดาไว้ จากนั้นให้นักเรียน
ฝึกอ่านออกเสียงตามและจับคู่
ผลัดกันอ่านออกเสียง

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- นักเรียนทักทายครู

- PPT

- นักเรียนจับคู่ทาใบงาน

- ใบงานที่ 1 เรื่อง - แบบประเมินที่ 9
A Portrait of Me สังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียน
ตรวจใบงาน

- นักเรียนฟังเรื่อง A
Portrait of Me และ
ตรวจสอบความถูกต้อง
- อ่านออกเสียง
- จับคู่อ่านออกเสียง
- อ่านออกเสียงตามครู

- ใบงานที่ 1 เรื่อง
A Portrait of Me

- PPT
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จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

2. บอกความหมาย
คาศัพท์ที่เกี่ยวกับตนเอง
ได้
3. บอกโครงสร้างที่ใช้ใน
การให้ข้อมูลตนเองได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
5. ครูทบทวนคาศัพท์เดิม จากนั้น
ครูนาเสนอความหมาย I Live in
the house.

กิจกรรมนักเรียน

20 6. ครูนาเสนอโครงสร้างประโยค - อ่านออกเสียงตามครู
นาที ใหม่โดยครูให้ตัวอย่างการแนะนา - นักเรียนฝึกอ่านออก
ตัวเองด้วยใบความรู้ที่ 1 เรื่อง
เสียงด้วยตนเอง
My Name Is Danial Hello!
My name is Danial and my
nickname is Danny. I am 11
years old. There are 5
people in my family. I have
one sister and two brothers.
I live in Chiang Mai with my
parents. โดยครูอ่านออกเสียง
นาให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม
แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
ด้วยตนเอง

สื่อกำรเรียนรู้

- PPT
- ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง My Name
Is Danial.

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- ประเมินการตอบ
คาถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
7. ครูถามคาถามเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน เช่น
T: What’s his name?
T: How old is he?
8. ครูอธิบายความแตกต่างของ
การใช้ live in กับ live with
โดยใช้บัตรภาพ I live in the
house. และบัตรภาพ I live
with my parents.
9. ครูถามคาถามเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจว่า live in กับ live
with ใช้ต่างกันอย่างไรโดยให้
นักเรียนสังเกตความแตกต่างของ
การใช้ live in กับ live with
และร่วมกันสรุปว่า live in จะ
ตามด้วยสถานที่ ส่วน live with
จะตามด้วยบุคคล

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนตอบคาถาม
Ss: His name is Danial.
Ss: He is 11 years old.
- นักเรียนศึกษาความ
แตกต่างของการใช้
live in กับ live with

- นักเรียนตอบคาถาม

สื่อกำรเรียนรู้
- PPT

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
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ลำดับที่
3.

4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
4. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

10 10. ครูอาสาสมัครนักเรียน 1 คน
นาที ออกมาสาธิตการแสดงบทบาท
สมมติ (Role-play) การพูด
แนะนาตนเอง โดยนาคาศัพท์
โครงสร้างที่เรียนแล้ว มาใช้ใน
การแนะนาตนเอง จากนั้นครูให้
นักเรียนจับคู่แสดงบทบาทสมมติ
(Role-play) โดยนักเรียน
แลกเปลี่ยนบทบาทกันพูดแนะนา
ตนเอง
7 11. ครูสุ่มเลือกนักเรียนจานวน
นาที 2 คู่ แสดงบทบาทสมมติ
(Role-play) การพูดแนะนา
ตนเอง หน้าชั้นเรียน

กิจกรรมนักเรียน
- ชมการสาธิตการแสดง
บทบาทสมมติ

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- PPT

- แบบประเมินที่ 4
ประเมินการพูด
แนะนาตนเอง

- PPT

- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา และ
การใช้ทักษะชีวิต

- จับคู่แสดงบทบาทสมมติ

- แสดงบทบาทสมมติ
หน้าชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง My Name Is Danial
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง A Portrait of Me
3. บัตรภาพ I Live in the House
4. PowerPoint Presentation (PPT)
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง A Portrait of Me
2. การออกเสียงคาศัพท์และสะกดคา
3. การบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับตนเอง
4. การพูดแนะนาตนเองโดยใช้สื่อประกอบ
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล
ทักษะ

ควำมรู้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

ประเมินการพูดแนะนา
ตนเอง

แบบประเมินที่ 4

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

1. ตรวจใบงาน
2. ตรวจงาน

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
A Portrait of Me ร้อยละ 80
2. สื่อที่นักเรียนทา

ร้อยละ 80

ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต แบบประเมินที่ 9
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการทางาน
ประเมินความสามารถใน
แบบประเมินที่ 10
การสื่อสาร การคิด การแก้
ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ พอใช้ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ..................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ใบควำมรู้ที่ 1 เรื่อง My Name Is Danial
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Hello! My Name Is Mary
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

Hello! My name is Danial and my nickname is Danny.
I am 11 years old. There are 5 people in my family.
I have one sister and two brothers.
I live in Chiang Mai with my parents.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงำนที่ 1 เรื่อง A Portrait of Me
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Hello! My Name Is Mary
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Listen and write.
555-1234
123 Main street

red
7

5

blue

house

left

two dogs

A Portrait of Me

http://www.pinterest.com/chardy1963/blue-eyes/

The colour of my eyes is

.

I write with my
I

hand.

am

I live in a

years

old.

.

My address is
There are

.
people in my family.

My phone number is
My favourite colour is
I have _________ at home.

.
.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เฉลยใบงำนที่ 1 เรื่อง A Portrait of Me
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Hello! My Name Is Mary
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Listen and write.
555-1234
123 Main street

red
7

5

blue

house

left

two dogs

A Portrait of Me

http://www.pinterest.com/chardy1963/blue-eyes/

The colour of my eyes is blue.
I write with my left hand.
I am 7 years old.
I live in a house.
My address is 123 Main Street.
There are 5 people in my family.
My phone number is 555-1234.
My favourite colour is red.
I have two dogs at home.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

สื่อสำหรับครู (บัตรคำ/บัตรภำพ/ควำมรู้สำหรับครู)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Hello! My Name Is Mary
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
บัตรภำพ I live in the house.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เกณฑ์กำรประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงำนท้ำยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพำะที่ต้องประเมินท้ำยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 4
แบบประเมินกำรพูดบรรยำยตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน______________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน

ความ
ถูกต้อง

ความ
คล่องแคล่ว

(4)

(4)

เลขที่ ชื่อ–สกุล

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

การแสดงท่าทาง/
น้าเสียงประกอบ
การบรรยาย
(4)

รวม
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

(12)

ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 4
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรพูดบรรยำยตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
ความถูกต้อง

4 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอย่างสมบูรณ์
3 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงส่วนใหญ่
2 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงบางส่วน
1 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ทาให้สื่อสารไม่ได้

ความคล่องแคล่ว 4 หมายถึง พูดต่อเนื่อง ไม่ติดขัด
3 หมายถึง พูดต่อเนื่อง ติดขัดเป็นบางครั้ง
2 หมายถึง พูดไม่ต่อเนื่อง พูดเป็นคา ๆ หยุดเป็นระยะ ๆ
1 หมายถึง พูดติดขัดมาก หยุดพูดเป็นเวลานาน ไม่ครบเนื้อหา หรือไม่พูด
การแสดงท่าทาง/น้าเสียงประกอบการบรรยาย
4 หมายถึง พูดด้วยน้าเสียงและท่าทางเหมาะสมกับการบรรยาย
3 หมายถึง พูดด้วยน้าเสียงเหมาะสมกับการบรรยาย มีท่าทางประกอบบ้าง
2 หมายถึง พูดโดยมีท่าทางประกอบบ้างน้าเสียงค่อนข้างเหมาะสม
1 หมายถึง พูดโดยไม่มีท่าทางประกอบน้าเสียงไม่เหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เกณฑ์กำรประเมินใบงำน
คำชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนคำศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์กำรประเมินกำรฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%

22

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Things You Should Know about Me
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1
เรื่อง All about Me
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความ
สั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบทาให้
นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้
อย่างมั่นใจ
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนตัวได้
2) บอกโครงสร้างในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสียง สะกด และบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับการบอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และ
อีเมลได้
2) พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน
คำศัพท์ใหม่
โครงสร้ำงทบทวน

โครงสร้ำงใหม่

หน้ำที่ทำงภำษำ

numbers 0-10, address, telephone number
e-mail address
Present Simple Tense
I like to _____________________. ( play computer games,
read a book, surf the internet)
Present Simple Tense
My address is __________.
My telephone number is __________.
My e-mail address is __________.
I don’t like to ____________. (watch movie, ride a bike)
การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
Giving information about address, phone number and
e-mail address)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Things You Should Know about Me
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง All about Me จำนวน 1 ชั่วโมง
ลำดับที่
1.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

5 1. ครูทักทายนักเรียน
- นักเรียนพูดบทเข้า
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
จังหวะ และทาท่า
กิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบ
3. ครูนาเสนอบทเข้าจังหวะ
และแสดงท่าทางให้นักเรียนดู
เป็นตัวอย่างแล้วให้นักเรียน
ทาตาม
Let’s do a dance for
the family.
Dance! Dance! Dance!
Let’s clap our hands
for the family.
One-two-three
Let’s stamp our feet.

สื่อกำรเรียนรู้
- แผนภูมิ Chant:
Let’s Do a
Dance

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่

2.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

1. บอกความหมาย
คาศัพท์เกี่ยวกับการให้
ข้อมูลส่วนตัวได้
2. บอกโครงสร้างใน
การให้ข้อมูลส่วนตัวได้
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ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสอน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

for the family.
One-two-three
Let’s shake our hips
for the family.
Shake-shake-shake
Let’s shake our hips
for the family.
One-two-three
10 4. นักเรียนศึกษาบัตรประจาตัว
นาที ในใบงานที่ 2 เรื่อง
My Identification Card แล้ว
เขียนข้อมูลลงในบัตรของตัวเอง
5. นักเรียนเปรียบเทียบงานของ
ตนกับเพื่อน ช่วยกันแก้ไขและ
อ่านข้อมูลตนเองให้เพื่อฟัง
15 6. ครูนาเสนอบทเรียนใหม่เรื่อง
นาที การบอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
และอีเมลโดยสาธิตการใช้
โครงสร้างประโยค My address

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- PPT

- นักเรียนทาใบงานที่ 2

- ใบงานที่ 2 เรื่อง - ตรวจใบงาน
My Identification
Card

- นักเรียนเปรียบเทียบ
งานของตนกับเพื่อนและ
อ่านข้อมูลตนเองให้เพือ่ นฟัง
- อ่านออกเสียงตามครู - PPT
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ลำดับที่

3.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

3. พูดและเขียนข้อมูล
เกี่ยวกับที่อยู่หมายเลข
โทรศัพท์และอีเมลได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
is 32 Pranee Road, Chiang
Mai 50300, Thailand.
My telephone number is
707-224-7619. My e-mail
address is addy@yahoo.com.
หากนักเรียนไม่มีอีเมลให้พูดว่า
I have no email address.
15 7. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียง
นาที และฝึกพูดเป็นคู่จนคล่อง
8. นักเรียนเขียน ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล
ของตนเอง หลังจากนั้นทา
กิจกรรมคู่ผลัดกันอ่านข้อมูลให้
เพื่อนฟัง
9. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม
กลุ่ม 3 คน ผลัดกันพูดข้อมูล
ของตนเองให้เพื่อนฟัง

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- นักเรียนฝึกอ่านออก
เสียงและฝึกพูดเป็นคู่
- นักเรียนเขียน ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์และ
อีเมลของตนเอง

- PPT

- แบบประเมินที่ 6
ประเมินการเขียน
บรรยาย

- นักเรียนทากิจกรรม
กลุ่ม 3 คน

- PPT

- แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่
4.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นสรุป

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

5 10. อาสาสมัครนักเรียนออกมา
นาที นาเสนอหน้าชั้นเรียนและพูดคุย
เกี่ยวกับบุคคลที่นักเรียนชอบ
และไม่ชอบพร้อมแสดงเหตุผลที่
นักเรียนชื่นชมบุคคลเหล่านั้น
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียนถึงประโยชน์ของการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
11. ครูแจกแบบประเมินตนเอง
ให้นักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
- นาเสนอหน้าชั้นเรียน
- ร่วมกันสรุปบทเรียน

- นักเรียนทาแบบ
ประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล

สื่อกำรเรียนรู้
- PPT

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหาและ
การใช้ทักษะชีวิต

- แบบประเมินตนเอง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. แผนภูมิ Chant: Let’s Do a Dance
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง My Identification Card
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การสะกดและบอกความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และอีเมล
2. การพูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการบอกที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง My Identification Card

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล
ด้ำนทักษะ
ด้ำนควำมรู้

วิธีกำร
ประเมินการเขียนบรรยาย

เครื่องมือ
แบบประเมินที่ 6

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 50

ตรวจใบงาน

ใบงานที่ 2 เรื่อง
My Identification Card

ด้ำนคุณลักษณะ ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต แบบประเมินที่ 9
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
อันพึงประสงค์
ในการทางาน
ประเมินความสามารถใน แบบประเมินที่ 10
สมรรถนะสำคัญ การสื่อสาร การคิด
ของผู้เรียน
การแก้ปัญหาและการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 50
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ......................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงำนที่ 2 เรื่อง My Identity Card
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Things You Should Know About Me
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Study the identification card and create your own card.
Name
Age
Birthday
Country
City
Height
Job
Phone
Hobbies
Favourites

food
drink
place

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

James Finnegan
32
25/12/1982
U.K. (Northern Ireland)
Londonderry
1 m 72 cms
policeman
0754299635
watching TV, playing chess
fish and chips
water
garden

animal
: my dog
http://en.islcollective.com/wuploads/preview/big_12184ba08e13456698_91131534id_cards.jpg
My Identification Card

Name: ___________________________________________
Age: ____________________________________________
Birthday: ________________________________________

Draw/past

Country: _________________________________________

e a picture
here.

City: ______________________________________________
Height: _______________________________________________
Job: ___________________________________________________________
Phone: _________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________
Hobbies:_______________________________________________________
Favourite food:_________________________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เฉลยใบงำนที่ 2 เรื่อง My Identity Card
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Things You Should Know About Me
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Study the identification card and create your own card.
Name
Age
Birthday
Country
City
Height
Job
Phone
Hobbies
Favourites

food
drink
place
animal

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

James Finnegan
32
25/12/1982
U.K. (Northern Ireland)
Londonderry
1 m 72 cms
policeman
0754299635
watching TV, playing chess
fish and chips
water
garden

: my dog

http://en.islcollective.com/wuploads/preview/big_12184ba08e13456698_91131534id_cards.jpg
My Identification Card
Name: ___________________________________________
Age: ____________________________________________
Birthday: ________________________________________

Draw/past

Country: _________________________________________

e a picture
here.

City: ______________________________________________

Height: _______________________________________________
Job: ____________________________________________________________
Phone: _________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________
Hobbies:________________________________________________________
Favourite food:__________________________________________________

หมำยเหตุ คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

สื่อสำหรับครู (บัตรคำ/บัตรภำพ/ควำมรู้สำหรับครู)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Things You Should Know About Me
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
แผนภูมิ Chant
Chant: Let’s Do a Dance
Let’s do a dance for the family.
Dance! Dance! Dance!
Let’s clap our hands for the family.
One-two-three
Let’s stamp our feet for the family.
One-two-three
Let’s shake our hips for the family.
Shake-shake-shake
Let’s shake our hips for the family.
One-two-three

Picture: http://3.bp.blogspot.com/_7bTLuiStujE/TLqc9NcihaI/
AAAAAAAADIs/-7yTpJNVvW8/s1600/groovy-girls-coloring-pages.jpg

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)

แบบประเมินกำรเขียนบรรยำย

แบบประเมินที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน______________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการเขียนบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
เลขที่ ชื่อ–สกุล

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

รายการประเมิน การใช้ภาษา
(4)

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

เนื้อหา
(4)

รวมคะแนน ระดับคุณภาพ
(8)

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 6
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรเขียนบรรยำย
การใช้ภาษา

4 หมายถึง สะกดค าศั พ ท์ ถู ก ต้ อ ง เลื อ กใช้ ค าตรงกั บ เนื้ อ หา รู ป ประโยคถู ก ต้ อ ง
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง
3 หมายถึง สะกดคาศัพท์ผิดเล็กน้อยพอเดาความหมายได้ เขียนรูปประโยคผิดหลัก
ไวยากรณ์เล็กน้อย ใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดเล็กน้อย
2 หมายถึง สะกดคาและรูปประโยคผิดค่อนข้างมากแต่พอเดาความหมายได้
เครื่องหมายวรรคตอนไม่ครบหรือใช้ไม่ถูกต้อง
1 หมายถึง สะกดคาผิดมาก เขียนรูปประโยคไม่ถูกต้อง ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน

เนื้อหา

4 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาครบถ้วน ตรงกับภาพหรือหัวข้อที่กาหนดมากที่สุด
3 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหามาก สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อที่กาหนดแต่ยัง
ไม่ครอบคลุมทั้งหมด
2 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาน้อย ไม่ครบถ้วนสอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อ
ที่กาหนดบางส่วน
1 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาน้อยมาก และไม่สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อ
ที่กาหนดหรือมีรายละเอีย ดเนื้ อหามากแต่ ไม่ส อดคล้ องกับภาพหรื อ
หัวข้อที่กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เกณฑ์กำรประเมินใบงำน
คำชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนคำศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์กำรประเมินกำรฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แบบประเมินตนเอง

(My Learning Reflection)
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่______________เรื่อง______________________________________________
1. ประเมินกำรเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับควำมสำมำรถ : ดีมำก ค่อนข้ำงดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รำยกำร

ระดับควำมสำมำรถ
ดี ค่อน
ปรับ
ดี พอใช้
มาก ข้างดี
ปรุง

1 บอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนตัวได้
2 บอกโครงสร้างในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้
ออกเสียง สะกด และบอกความหมายคาศัพท์
3
เกี่ยวกับการบอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลได้
พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4
และอีเมลได้
2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้ำใจ/ยังทำได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
…………………………………………….....................................................................................................
........................................................................................................................................................
……………………………………………......................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในกำรเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
…………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………......................................................................................................
.................................................................................................................................... .....................
.........................................................................................................................................................
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรือ่ ง We Love and Care
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 2
เรื่อง Home Sweet Home
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ
ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
ต 2.2 ป.5/1 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการลาดับคา (order) ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลในครอบครัวรวมถึงการระบุอาชีพ
ของบุคคลในครอบครัว ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้ใน
การสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้
2) บอกโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการบรรยายกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) อ่านออกเสียง สะกด และบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมของครอบครัวได้
2) เขียนกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน
คำศัพท์ใหม่

โครงสร้ำงทบทวน
โครงสร้ำงใหม่

หน้ำที่ทำงภำษำ

cook
go for a picnic
go jogging
do exercise with family
paint the house
do the gardening
Present Simple Tense
My family/father/mother/brother/sister (takes care) of me.
My dad (shows) me how to play football.
การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
(Giving information about oneself, family and matters in
everyday life)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง We Love and Care
รำยวิชำภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง Home Sweet Home จำนวน 1 ชั่วโมง

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

1.

2.

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน

1. บอกความหมาย
คาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ทาร่วมกับบุคคลใน
ครอบครัวได้
2. อ่านออกเสียง สะกด
และบอกความหมาย
คาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรม
ของครอบครัวได้

ขั้นสอน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

5 1. ครูทักทายนักเรียน ครูเปิด
นาที เพลง Mommy and Daddy,
I Love You
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง
2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
10 3. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 3
นาที เรื่อง Family Vocabulary ให้
นักเรียนนาคาศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
เติมใต้รูปภาพให้ถูกต้อง
4. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบ
คาตอบของตนจากเพื่อนจากนั้น
ตรวจคาตอบจากเฉลย
5. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนฝึก
อ่านออกเสียงคาศัพท์ทุกคา
ตามใบงาน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- นักเรียนร้องเพลง
- แผนภูมิเพลง
Mommy and Daddy, Mommy and
I Love You
Daddy, I Love You

- นักเรียนทาใบงานที่ 3
เรื่อง Family
Vocabulary

- ใบงานที่ 3 เรื่อง
- ตรวจใบงาน
Family Vocabulary

- นักเรียนเปรียบเทียบ - PPT
งานของตนกับเพื่อน และ
ตรวจคาตอบจากเฉลย
- นักเรียนจับคู่กับเพื่อน
ฝึกอ่านออกเสียงคาศัพท์
ทุกคาตามใบงาน

- สังเกตการออก
เสียงของนักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
3. บอกโครงสร้าง
ประโยคที่ใช้ในการ
บรรยายกิจกรรมที่ทา
ร่วมกับบุคคลใน
ครอบครัวได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นสอน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

15 6. ครูนาเสนอโครงสร้างประโยค
นาที ใหม่โดยเขียนประโยคต่อไปนี้บน
กระดาน My mom takes care
of me. และ My dad shows
me how to play football.
7. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงและ
แปลความหมายพร้อมกันและฝึก
พูดเป็นคู่จนคล่อง
8. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
หลักการใช้ Present Simple
Tense เช่น เมื่อประธานเป็น
เอกพจน์บุรุษที่ 3 (He, She, It)
กริยาต้องเติม s หรือ es

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

- นักเรียนอ่านออกเสียง
ตามครู

- PPT

- นักเรียนอ่านและแปล
ความหมายพร้อมกัน
จากนั้นฝึกพูดเป็นคู่
- นักเรียนร่วมสรุป
หลักการใช้ Present
Simple Tense

- PPT

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
- สังเกตการร่วม
กิจกรรมและการอ่าน
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่
3.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
4. เขียนกิจกรรมที่
ทาร่วมกับบุคคล
ในครอบครัวได้
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ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

10 9. นักเรียนทาใบงานที่ 4 เรื่อง
นาที Write the Sentences โดยครู
กาหนดคาศัพท์มาให้ จากนั้น
นักเรียนเลือกแต่งประโยคตาม
โครงสร้างประโยคที่ได้เรียนไปแล้ว
ยกตัวอย่างเช่น
Mother: My mother takes
care of me.
Father: My father shows me
how to play football.
10. ให้นักเรียนจับคู่ฝึกอ่าน
ประโยคที่แต่ง

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทาใบงานที่ 4
เรื่อง Write the
Sentences

- นักเรียนจับคู่ฝึกอ่าน
ประโยคที่แต่ง

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- ใบงานที่ 4 เรื่อง
Write the
Sentences

- แบบประเมินที่ 6
ประเมินการเขียน
บรรยาย

- ใบงานที่ 4 เรื่อง
Write the
Sentences

- แบบประเมินที่ 9
ประเมินความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น
ในการทางาน
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ลำดับที่
4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นสรุป

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

10 11. ครูให้นักเรียนตอบคาถาม
นาที (ครูอาจสุ่มเรียกหรือให้นักเรียนที่
ต้องการตอบยกมือ)
ครู: Is the family important
for you?
นักเรียน: Yes, it is.
ครู: How can we make our
family happy?
นักเรียน: - Be good girls/boys.
- Helps the parents
do housework.
12. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียนที่เรียนมาและครูเปิดเพลง
Mommy and Daddy,
I Love You ครูและนักเรียน
ร่วมกันร้องเพลงอีกครั้งหนึ่ง

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- นักเรียนตอบคาถาม

- PPT

การตอบคาถาม

- นักเรียนร่วมสรุป
บทเรียน
- นักเรียนร้องเพลง
Mommy and Daddy,
I Love You

- PPT

- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหาและ
การใช้ทักษะชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง Mommy and Daddy, I Love You
2. PowerPoint Presentation (PPT)
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง Family Vocabulary
4. ใบงานที่ 4 เรื่อง Write the Sentences
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 3 เรื่อง Family Vocabulary
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง Write the Sentences
3. การออกเสียงคาศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
4. การสะกดและบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมของครอบครัว
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล
ด้ำนทักษะ

วิธีกำร
ประเมินการเขียนบรรยาย

เครื่องมือ
แบบประเมินที่ 6

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ตรวจใบงาน

1. ใบงานที่ 3 เรื่อง
My Identification Card
ด้ำนควำมรู้
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง
More About Me
ด้ำนคุณลักษณะ ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต แบบประเมินที่ 9
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
อันพึงประสงค์
ในการทางาน
ประเมินความสามารถใน แบบประเมินที่ 10
สมรรถนะสำคัญ การสื่อสาร การคิด
ของผู้เรียน
การแก้ปัญหาและการใช้
ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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ใบงำนที่ 3 เรื่อง Family Vocabulary
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง We Love and Care
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Write a correct word from the list below to match with the correct picture.

grandfather
mother
brothers
father

USE THESE WORDS
grandmother
mother and son
grandparents
sisters

family
brother
parents
sister
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงำนที่ 3 เรื่อง Family Vocabulary
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง We Love and Care
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Write a correct word from the list below to match with the correct picture.
grandfather
mother
brothers
father

USE THESE WORDS
grandmother
mother and son
grandparents
sisters

family
brother
parents
sister

family

father

brother

mother

sisters

grandmother

parents

grandfather

หมำยเหตุ คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู

grandparents

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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ใบงำนที่ 4 เรื่อง Write the Sentences
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง We Love and Care
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Write the sentences by using the given words.
ตัวอย่ำง

Mother: My mother takes care of me.
Father: My father shows me how to play football.
1. Mother
cook
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….....
2. Father
read a newspaper
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….............
3. Sister
draw a picture
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………................
4. Brother
play basketball
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….............................

5. Grandfather
water the plants
……………………………………………………………………………………….....…………
……………………………………………………………………………………………………
…………………
6. Grandmother
go for a walk
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงำนที่ 4 เรื่อง Write the Sentences
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง We Love and Care
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Write the sentences by using the given words.
ตัวอย่ำง

Mother: My mother takes care of me.
Father: My father shows me how to play football.

1. Mother
cook
…………………………………………………………………………………………………
My mother cooks.
…………………………………………………………………………………………………
…………………
2. Father
read a newspaper
…………………………………………………………………………………………………
My father reads a newspaper.
…………………………………………………………………………………………..........
………
3. Sister
draw a picture
………………………………………………………………………………………………....
My sister draws a picture.
………………………………………………………………………………………........……
…
4. Brother
play basketball
………………………………………………………………………………………………
My brother plays basketball.
……………………………………………………………………………………...............…
..
5. Grandfather
water the plants
………………………………………………………………………...………………………
My grandfather waters the plants.
…………………………………………………………………………………………………
………………………
6. Grandmother
go for a walk
…………………………………………………………………………………………………
My grandmother goes for a walk.
…………………………………………………………………………………………………
……………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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สื่อสำหรับครู (บัตรคำ/บัตรภำพ/ควำมรู้สำหรับครู)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง We Love and Care
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
แผนภูมิเพลง
Mommy and Daddy, I Love You
(ทานองเพลง Are you sleeping?)

1. Mommy and Daddy, Mommy and Daddy,
I love you. I love you.
Mommy and Daddy, Mommy and Daddy,
I love you. I love you.

2. Brother and sister, brother and sister,
I love you. I love you.
Brother and sister, brother and sister,
I love you. I love you.

http://luntfamilyhomeevenings.blogspot.com
http://www.google.co.th/images
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินกำรเขียนบรรยำย

แบบประเมินที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน______________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการเขียนบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง

เลขที่ ชื่อ–สกุล

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

รายการประเมิน การใช้ภาษา
(4)

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

เนื้อหา
(4)

รวมคะแนน ระดับคุณภาพ
(8)

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 6
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรเขียนบรรยำย
การใช้ภาษา

4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

เนื้อหา

4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

สะกดคาศัพท์ถูกต้อง เลือกใช้คาตรงกับเนื้อหา รูปประโยคถูกต้อง
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง
สะกดคาศัพท์ผิดเล็กน้อยพอเดาความหมายได้ เขียนรูปประโยค
ผิดหลักไวยากรณ์เล็กน้อย ใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดเล็กน้อย
สะกดคาและรูปประโยคผิดค่อนข้างมากแต่พอเดาความหมายได้
เครื่องหมายวรรคตอนไม่ครบหรือใช้ไม่ถูกต้อง
สะกดคาผิดมาก เขียนรูปประโยคไม่ถูกต้อง ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
รายละเอียดของเนื้อหาครบถ้วน ตรงกับภาพหรือหัวข้อที่กาหนด
มากที่สุด
รายละเอียดของเนื้อหามาก สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อที่กาหนด
แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
รายละเอียดของเนื้อหาน้อย ไม่ครบถ้วนสอดคล้องกับภาพหรือ
หัวข้อที่กาหนดบางส่วน
รายละเอียดของเนื้อหาน้อยมาก และไม่สอดคล้องกับภาพหรื อ
หัวข้อที่กาหนดหรือมีรายละเอียดเนื้อหามากแต่ไม่สอดคล้ องกับ
ภาพหรือหัวข้อที่กาหนด
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์กำรประเมินใบงำน
คำชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนคำศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึน้ ไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์กำรประเมินกำรฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง There’s No One Just Like You
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 2
เรื่อง Home Sweet Home
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อครอบครัวและกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคล
ในครอบครัว ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้ในการสื่อสาร
กับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกคาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลในครอบครัว
2) บอกโครงสร้างประโยค บรรยายกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลในครอบครัว
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) อ่านออกเสียง สะกด และบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมภายในครอบครัวได้
2) พูดถึงกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน
คำศัพท์ใหม่
โครงสร้ำงทบทวน
โครงสร้ำงใหม่

หน้ำที่ทำงภำษำ

get, hurt
help, throw, That is why_____.
My family/father/mother/brother/sister takes care of me.
My dad shows me how to play football.
I love my family. My family takes care of me when I get hurt.
My sister is good to me.
That is why I love my family.
การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
(Giving information about oneself, family and everyday life)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง There’s No One Just Like You
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง Home Sweet Home จำนวน 1 ชั่วโมง

ลำดับที่
1.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน

เวลำ
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

5 นาที 1. ครูทักทายนักเรียน
2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้
3. ครูให้นักเรียนร้องเพลง My
Special Friend โดยให้ฟังและร้อง
เพลงพร้อมกัน จากนั้นนักเรียนและ
ครูร่วมกันสนทนา เกี่ยวกับเนื้อ
เพลงโดยครูอาจใช้คาถามว่า
From the lyrics, who is the
best friend? Is it the father?/
Is it the mother?

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู

สื่อกำรเรียนรู้

- PPT
- เพลง My
Special
- นักเรียนฟังและร้องเพลง Friend
My Special Friend

- นักเรียนตอบคาถาม

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
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ลำดับที่
2.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
1. บอกคาศัพท์เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ทาร่วมกับ
บุคคลในครอบครัว

2. อ่านออกเสียง สะกด
และบอกความหมาย
คาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรม
ภายในครอบครัวได้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

ขั้นสอน

10
นาที

20
นาที

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
4. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 5 เรื่อง
I Love My Family อ่านเรื่อง
และขีดเส้นใต้คาศัพท์ที่ไม่ทราบ
ความหมาย เขียนคาศัพท์นั้นลงใน
ช่องที่กาหนดให้ หาความหมาย
ของคาศัพท์จากพจนานุกรม และ
เขียนเติมลงในช่องคาแปลในใบงาน
5. ครูให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วตอบ
คาถามจากเรื่องที่อ่าน หลังจากนั้น
ตรวจคาตอบจากเฉลยใน PPT
6. ครูให้นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านออก
เสียงเนื้อเรื่องด้วยตนเอง
7. ครูทบทวนคาศัพท์เดิมและสอน
คาศัพท์ใหม่ help, throw, That
is why โดยครูแสดงท่าทางขว้าง
สิ่งของและออกเสียง throw
นักเรียนพูดตามและเดาความหมาย
หลังจากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพ
เด็กรดน้าต้นไม้และพูดประโยค

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- นักเรียนทาใบงานที่ 5
- ใบงานที่ 5
- ตรวจใบงาน
เรื่อง I Love My Family เรือ่ งI Love My
Family
- พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ

- นักเรียนอ่านเรื่องแล้ว
ตอบคาถามและตรวจ
คาตอบจากเฉลยใน PPT
- นักเรียนจับคู่ฝึกอ่าน
ออกเสียง
- นักเรียนพูดตามและ
เดาความหมาย

- PPT
- PPT
- ตรวจใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

เวลำ
ที่ใช้

กิจกรรมครู

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

“Tom

3. บอกโครงสร้างประโยค
บรรยายกิจกรรมที่ทา
ร่วมกับบุคคลในครอบครัว

helps his mom water
the plants. That is why his
mother loves him.” นักเรียนเดา
ความหมายคาว่า help และวลี
That is why และออกเสียง
คาศัพท์วลีตามครู
8. ครูถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่
สมาชิกในครอบครัวทาร่วมกันด้วย
บัตรภาพคาศัพท์ชุด There Is No
One Just Like You นักเรียนตอบ
ตามภาพ แล้วอ่านข้อความใต้
บัตรภาพคาศัพท์ตามครู จากนั้นให้
นักเรียนหยิบบัตรภาพคาศัพท์
คนละหนึ่งภาพหรือจนครบ 8 ภาพ
อ่านด้วยตนเองแล้วนาไปติดบน
กระดาน
9. ครูนาเสนอโครงสร้างประโยค
ใหม่โดยให้นักเรียนดูใบความรู้ I
Love My Family ครูอ่านออก

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

- นักเรียนตอบคาถามตาม - PPT
- ประเมินการตอบ
ภาพ แล้วอ่านข้อความใต้ - บัตรภาพ
คาถาม
บัตรภาพ
คาศัพท์ชุด
There Is No
One Just Like
You
- นักเรียนหยิบบัตรภาพ
คาศัพท์คนละหนึ่งภาพ
อ่านด้วยตนเองแล้วนาไป
ติดบนกระดาน
- นักเรียนอ่านออกเสียง
พร้อมกันตามครู
- PPT
- แบบประเมินที่ 5
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ลำดับที่

3.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

4. พูดถึงกิจกรรมที่
ทาร่วมกับบุคคลใน
ครอบครัวได้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลำ
ที่ใช้

10
นาที

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
เสียงให้นักเรียนฟัง 1 ครั้งจากนั้น
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน
ตามครูนักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
ด้วยตนเอง 2-3 รอบ
10. ครูตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนโดยการถามคาถาม เช่น
- How many people are there
in his family? (4)
- Who teaches Nick how to
play football? (Dad)
- Who teaches Nick how to
ride a bike? (Mom)
11. ครูให้นักเรียนจับคู่พูดเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ทาร่วมกันกับสมาชิก
ภายในบ้าน โดยใช้คาศัพท์และ
โครงสร้างประโยคที่เรียนมาแล้ว

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- นักเรียนฝึกอ่านออก
- ใบความรู้ที่ 2 ประเมินการอ่าน
เสียงด้วยตนเอง 2-3 รอบ เรือ่ ง I Love
ออกเสียง
My Family
- นักเรียนตอบคาถาม
- ประเมินการตอบ
คาถาม

- นักเรียนจับคูพ่ ูดเกี่ยวกับ - PPT
กิจกรรมที่ทาร่วมกันกับ
สมาชิกภายในบ้าน

- แบบประเมินที่ 9
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่
4.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
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ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลำ
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

5 นาที 12. ครูสอบถามนักเรียนว่า Who
helps your parents at home?
What do you help them?
ครูให้แนวทางในการอยู่ร่วมกัน และ
บทบาทของสมาชิกในครอบครัว
เช่น นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพ่อแม่ ไม่เกียจคร้าน
และมีวินัยในตนเอง เป็นต้น
จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันสรุป
ความรู้ที่ได้เรียนไปในชั้นเรียน

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนตอบคาถาม

- นักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้ที่ได้เรียนไปในชั้น
เรียน

สื่อกำรเรียนรู้
- PPT

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา และ
การใช้ทักษะชีวิต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. เพลง My Special Friend
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง I Love My Family
3. พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
4. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง I Love My Family
5. บัตรภาพคาศัพท์ชุด There Is No One Just Like You
6. PowerPoint Presentation (PPT)
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 5 เรื่อง I Love My Family
2. การออกเสียงคาศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
3. การสะกดและบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
4. การพูดถึงกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล
ด้ำนทักษะ
ด้ำนควำมรู้
ด้ำนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน

วิธีกำร
ประเมินการอ่านออกเสียง

เครื่องมือ
แบบประเมินที่ 5

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ 80

ตรวจใบงาน
ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการทางาน
ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแก้
ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต

ใบงานที่ 5 เรื่อง
I Love My Family

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ร้อยละ 80

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบควำมรู้ที่ 2 เรื่อง I Love My Family
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง There’s No One Just Like You
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

http://morethanpuppets.files.wordpress.com/2012/03/family-crop.jpg

Nick's Family
I love my family. My family takes care of me when I get hurt. My mom helps me
learn to ride a bike.
My dad shows me how to play football. My sister is good to me. That is why I love my family.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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ใบงำนที่ 5 เรื่อง I Love My Family
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง There’s No One Just Like You
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Read the story then underline, write and find the meaning of the unknown
vocabulary in this worksheet.
I Love My Family
My name is Alex. I have a little brother. His name is Danny.
He loves to play football like me. I have a baby brother.
His name is Jim. He cries a lot. I have a sister. Her name is Kate. She
plays with me and we have fun. My brother and I love eggs.
I call my father, Daddy. He's the head of the house.
He spends a lot of time on the computer. I call my mother, Mommy.
She likes to do housework. I love my family.

Vocabulary คำศัพท์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Answer the questions. จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. How many people are there in Alex’s family?
.
2. Who likes to play football?
.
3. Does his dad like to use a computer?
.

Meaning ควำมหมำย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงำนที่ 5 เรื่อง I Love My Family
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง There’s No One Just Like You
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Read the story then underline, write and find the meaning of the unknown
vocabulary in this worksheet.
I Love My Family
My name is Alex. I have a little brother. His name is Danny.
He loves to play football like me. I have a baby brother.
His name is Jim. He cries a lot. I have a sister. Her name is Kate. She
plays with me and we have fun. My brother and I love eggs.
I call my father, Daddy. He's the head of the house.
He spends a lot of time on the computer. I call my mother, Mommy.
She likes to do housework. I love my family.

Vocabulary คำศัพท์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
หมำยเหตุ คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู
Answer the questions. จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. How many people are there in Alex’s family?
There are six people in his family.
2. Who likes to play football?
Joe and the Alex.
3. Does his dad like to use a computer?
Yes, he does.

Meaning ควำมหมำย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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สื่อสำหรับครู (บัตรคำ/บัตรภำพ/ควำมรู้สำหรับครู)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง There’s No One Just Like You
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
แผนภูมิเพลง

My Special Friend
(ทานองเพลง Bingo)

I have a very special friend,
And Daddy is his name-o.
D-A-D-D-Y, D-A-D-D-Y, D-A-D-D-Y,
And Daddy is his name-o.

http://4.bp.blogspot.com/_GV3mBLj1vUE/TIH2xM2Mv9I/AAAAAAAAAEg/Qb701AmDnl0/s1600/daddy-girl-

I have a very special friend,
And Mommy is her name-o.
M-O-M-M-Y, M-O-M-M-Y, M-O-M-M-Y,
And Mommy is her name-o.
http://www.schneersoncenter.org/UserFiles/MommyandMe.jpg
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 5

แบบประเมินกำรอ่ำนออกเสียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน______________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง
น้าเสียง
รวมคะแนน ระดับคุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ในการอ่าน การเว้นวรรคตอน
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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แบบประเมินที่ 5
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรอ่ำนออกเสียง
ความถูกต้องในการอ่าน

4 หมายถึง อ่านออกเสียงคาศัพท์/ประโยคได้ถูกต้องทั้งหมด
3 หมายถึง อ่ า นออกเสี ย งได้ ถู ก ต้ อ งเกิ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนค าศั พ ท์ /
ประโยคทั้งหมด
2 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด
1 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด

น้าเสียง การเว้นวรรคตอน

4 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสม
3 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่
2 หมายถึ ง น้ าเสี ย งค่ อ นข้ า งชัดเจนออกเสี ย งสู ง ต่าในประโยคค่ อ นข้าง
ถูกต้องและเว้นวรรคตอนได้เหมาะสมบางส่วน
1 หมายถึง น้าเสียงเบา ไม่ชัดเจน ออกเสียงสูงต่าในระดับประโยค
ไม่ถูกต้องเว้นวรรคตอนไม่เหมาะสม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์กำรประเมินใบงำน
คำชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนคำศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมิน
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมิน
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง
80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง
60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง
40–59%
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์กำรประเมินกำรฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพ
หรือเรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพ
หรือเรียงลาดับตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพ
หรือเรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Who Are These People?
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 2
เรื่อง Home Sweet Home
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ
ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.3 ป.5/2 เขียนภาพ แผนผังและแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.3 ป.5/3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ โครงสร้างที่ใช้ในการพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลรวมถึงการบอกความสัมพันธ์
และอาชีพของสมาชิกในครอบครัว ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้ในการสื่อสาร
ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับญาติ พี่ น้องได้
2) บอกโครงสร้างในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้องได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) อ่านออกเสียงประโยคสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
2) พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน
คำศัพท์ใหม่
โครงสร้ำงทบทวน
โครงสร้ำงใหม่
หน้ำที่ทำงภำษำ

help
male, female
I love my family. My family takes care of me when I get hurt.
My mom helps me learn to ride my bike.
Who are these people?
They are my cousin, July and Jimmy.
พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว
(Asking for and giving information about family relationship)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Who Are These People?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง Home Sweet Home จำนวน 1 ชั่วโมง
ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้

1.

ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน

2.

ขั้นสอน

1. บอกความหมาย
คาศัพท์เกี่ยวกับญาติ พี่
น้องได้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
10 3. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 6
นาที เรื่อง Who Are These People?
ดูภาพแล้วเขียนชื่อคนลงในช่องว่าง
ที่ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้อง
4. นักเรียนเปรียบเทียบคาตอบ
กับเพื่อนจากนั้นตรวจคาตอบ
พร้อมกันกับครู
20 5. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ male
นาที และ female โดยการชี้ภาพ
Walter ในใบงานที่ 6 แล้วพูดว่า
Walter is a male. ชี้ภาพ Jane
แล้วพูดว่า Jane is a female.
จากนั้น ให้นักเรียนเดาความหมาย

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- นักเรียนทักทายครู

- PPT

- นักเรียนทาใบงานที่ 6
เรื่อง Who Are These
People?

- ใบงานที่ 6 เรื่อง - ตรวจใบงาน
Who Are These
People?

- นักเรียนเปรียบเทียบ
และตรวจคาตอบกับ
เพื่อน
- นักเรียนอ่านออกเสียง
- นักเรียนเดา
ความหมายของคาว่า
male และ female

- PPT
- สังเกตการอ่าน
- ใบงานที่ 6 เรื่อง ออกเสียง/
Who Are These ตรวจใบงาน
People?
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ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
2. บอกโครงสร้างใน
การขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับญาติพี่น้องได้
3. อ่านออกเสียงประโยค
สั้น ๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน

4. พูดขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลใน
ครอบครัวได้
5. พูดขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลใน
ครอบครัวได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

สื่อกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ของคาว่า male และ female
- นักเรียนตอบคาถาม
หากยังไม่ได้ ให้ยกตัวอย่างบุคคล
ในห้องเรียนจนนักเรียนสามารถ
บอกความหมายได้ถูกต้องจากนั้น
ครูถามคาถามเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจคาศัพท์ เช่น
T: Is Diana a male student?
Ss: No, she isn’t. She
is a female student.
T: Is Edward a male student? Ss: Yes, he is. He is a
male student.
6. ครูให้นักเรียนสรุป ความหมาย - นักเรียนสรุป
- PPT
ของคาศัพท์ male and female ความหมายของคาศัพท์
7. ครูถามนักเรียนโดยใช้ข้อมูลใน male and female และ
ใบงานเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ อ่านออกเสียง
เช่น
T: Who is Edward’s father?
- นักเรียนตอบคาถาม
T: Who is Diana’s mother? Ss: Edward is his father.
Ss: Dot is her mother.

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- แบบประเมินที่ 2
การพูดประโยคตาม
โครงสร้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่
3.

4.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
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ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 8. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 7
นาที เรื่อง Members of a Family
เขียนคาตรงกันข้ามกับคาที่
กาหนดให้ หากไม่ทราบความหมาย
ให้ค้นคว้าจากพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ
9. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 8 เรื่อง
My Family Tree วาดแผนภูมิ
ครอบครัวตนเอง โดยดูตัวอย่างจาก
John’s Family Tree ในใบงานที่ 8
5 10. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
นาที และสรุปความคิดเห็นในกรณีที่
ครอบครัวคนไทยเป็นครอบครัว
ขนาดใหญ่ประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา
ยาย ลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ ลูก
อาศัยอยู่ร่วมกัน ทาอย่างไรทุกคน
จึงจะอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข
ครูควรเน้นว่าทุกคนจะอยู่ร่วมกัน

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทาใบงานที่ 7
เรื่อง Members of a
Family

สื่อกำรเรียนรู้
- PPT
- ใบงานที่ 7 เรื่อง
Members of a
Family

- นักเรียนทาใบงานที่ 8
เรื่อง My Family Tree

- ใบงานที่ 8 เรื่อง
My Family Tree

- นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายและสรุปความ
คิดเห็น

- PPT

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
- ตรวจใบงาน/
แบบประเมินที่ 9
ความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทางาน

- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา และ
การใช้ทักษะชีวิต
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ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ได้อย่างมีความสุขนั้น สมาชิกใน
ครอบครัวต้องเคารพ เชื่อฟังและ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
11. ครูแจกแบบประเมินตนเอง - นักเรียนทาแบบ
ให้นักเรียน
ประเมินตนเอง
เป็นรายบุคคล

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- แบบประเมิน
ตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 6 เรื่อง Who Are These People?
2. ใบงานที่ 7 เรื่อง Members of a Family
3. ใบงานที่ 8 เรื่อง My Family Tree
4. PowerPoint Presentation (PPT)
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 6 เรื่อง Who Are These People?
2. ใบงานที่ 7 เรื่อง Members of a Family
3. ใบงานที่ 8 เรื่อง My Family Tree
4. การออกเสียงคาศัพท์ได้ถูกต้อง
5. การอ่านออกเสียงประโยคสั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน
6. การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
วิธีกำร
และประเมินผล
ด้ำนทักษะ
ประเมินการพูดประโยคตาม
โครงสร้าง
ตรวจใบงาน

เครื่องมือ
แบบประเมินที่ 2

เกณฑ์กำรประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ 80
1. ใบงานที่ 6 เรื่อง
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
Who Are These People? ร้อยละ 80
ด้ำนควำมรู้
2. ใบงานที่ 7 เรื่อง
Members of a Family
3. ใบงานที่ 8 เรื่อง
My Family Tree
ด้ำนคุณลักษณะ ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย แบบประเมินที่ 9
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ ประเมินความสามารถในสื่อสาร แบบประเมินที่ 10
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ของผู้เรียน
การคิดและการใช้ทักษะชีวิต
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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ใบงำนที่ 6 เรื่อง Who Are These People?
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Who Are These People?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Look at John's family tree and answer the questions.

Jane

Sarah

Who are these people?
Grandfathers: ......................and..................................
Grandmothers: .........................and...................................
Father: ..................................................................................
Mother: ....................................................................................
Brother: ......................................................................................
Sister: …………………Cousins: ...............................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงำนที่ 6 เรื่อง Who Are These People?
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Who Are These People?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Look at John's family tree and answer the questions.

Jane

Sarah

Who are these people?
Grandfathers:...........Walter............and.............Ned.....................
Grandmothers..........Edith...............and.............Dot......................
Father:.............Edward.....................................................................
Mother:..............Diana......................................................................
Brother: ..............Fred........................................................................
Sister:……………Kate……Cousins: ........July and Jimmy

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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ใบงำนที่ 7 เรื่อง Members of a Family
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Who Are These People?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Write down the opposite word. เขียนคาตรงข้ามกับคาที่กาหนดให้

Members of a Family (male - female)
1. son

-

...........……...................

2. dad

-

...........……...................

3. uncle

-

...........……...................

4. brother

-

...........……...................

5. nephew

-

...........……...................

6. husband

-

...........……...................

7. grandson

-

...........……...................

8. grandfather -

...........……...................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงำนที่ 7 เรื่อง Members of a Family
หน่วยเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Who Are These People?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Write down the opposite word. เขียนคาตรงข้ามกับคาที่กาหนดให้

Members of a Family (male - female)
1. son

-

........daughter…….......

2. dad

-

............. mom..................

3. uncle

-

............aunt.....................

4. brother

-

............sister.....................

5. nephew

-

............niece...................

6. husband

-

.............wife......................

7. grandson

-

.......granddaughter.......

8. grandfather -

.......grandmother……….

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ใบงำนที่ 8 เรื่อง My Family Tree
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Who Are These People?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Draw your family tree.
วาดแผนภูมิครอบครัวตนเอง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 2
แบบประเมินกำรพูดประโยคตำมโครงสร้ำง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ _______ โรงเรียน __________________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
ระดับคุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์กำรประเมิน
8 คะแนน
6-7 คะแนน
4-5 คะแนน
0-3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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แบบประเมินที่ 2
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรพูดประโยคตำมโครงสร้ำง
ความถูกต้อง

4 พูดประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้าง เน้นหนักคาในประโยคถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง
3 พูดประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้างและเน้นหนักคาในประโยคได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
2 พูดประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้างบางส่วน แต่ขาดการเน้นหนักคาในประโยค
1 พูดประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้างและหลักการออกเสียง

ความคล่องแคล่ว

4 พูดประโยคได้ชัดเจน ไม่ติดขัด
3 พูดประโยคได้ค่อนข้างชัดเจน ติดขัดน้อย
2 พูดประโยคติดขัดบางส่วนและหยุดเป็นช่วง ๆ
1 พูดประโยคตะกุกตะกัก หยุดเป็นช่วง ๆ หลายครั้ง หรือพูดไม่ได้เลย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์กำรประเมินใบงำน
คำชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนคำศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์กำรประเมินกำรฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แบบประเมินตนเอง

(My Learning Reflection)
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่______________เรื่อง______________________________________________
1. ประเมินกำรเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับควำมสำมำรถ : ดีมำก ค่อนข้ำงดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่
1
2
3
4
5
6

รำยกำร
พูดถาม-ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน
เวลาเรียน และตารางเรียนได้
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียนและไม่
ชอบเรียนได้
พูดถาม-ตอบเพื่อบอกความต้องการในการขอและให้ยืม
สิ่งของได้
พูดถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดง
ความเป็นเจ้าของของสิ่งของต่าง ๆ ได้
ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้องง่าย ๆ ที่ฟังและอ่านได้
พูดออกคาสั่ง และคาขอร้องง่าย ๆ ได้

ระดับควำมสำมำรถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้ำใจ/ยังทำได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................... ......................................
...............................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในกำรเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………......................................................................................................
……………………………………………......................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง What Is She Like?
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 3
เรื่อง My Wonderful Family
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่
ฟังหรืออ่าน
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือ
เรื่องสั้น ๆ
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์ กลุ่มคา และข้อความเกี่ยวกับสานวน ภาษาที่ใช้พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
ตนเองและผู้อื่น ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายและสะกดคาศัพท์ กลุ่มคา เกี่ยวกับบุคลิกภาพได้
2) บอกโครงสร้างประโยคขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อน และครอบครัวได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสียงคาศัพท์ สะกดคา อ่านกลุ่มคา ประโยค เกี่ยวกับบุคลิกภาพได้
2) ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟังและอ่านได้
3) เขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเองเพื่อนและครอบครัวได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน
คำศัพท์ใหม่
โครงสร้ำงทบทวน
โครงสร้ำงใหม่
หน้ำที่ทำงภำษำ

friendly, polite, shy, funny, kind
talkative, diligent, lazy, serious
What is she like?
She is funny.
ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
(Asking for and giving information about personality)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง What Is She Like?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง My Wonderful Family จำนวน 1 ชั่วโมง

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้
3. ครูให้นักเรียนร้องเพลง If You
are Happy และทาท่าทางประกอบ
ตามครู
10 4. ครูให้นักเรียนจับคูท่ าใบงานที่ 9
นาที เรื่อง My Best Friends ตอน A
อ่านเรื่อง แล้วระบุชื่อบุคคลให้ถูกต้อง
5. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบคาตอบ
กับเพื่อน แลกกันตรวจตามแบบ
เฉลยใบงาน จับคู่ผลัดกันถามตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
6. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 9
ตอน B ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนร้องเพลง If You
are Happy และทาท่าทาง
ประกอบตามครู

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- แผนภูมิเพลง
If You are
Happy

- นักเรียนจับคู่ทาใบงานที่ 9 - ใบงานที่ 9
- ตรวจใบงาน
เรื่อง My Best Friends ตอน A เรือ่ ง My Best
Friends ตอน A
- นักเรียนเปรียบเทียบคาตอบ
- สังเกตการตอบ
กับเพื่อนแลกกันตรวจตาม
คาถามของนักเรียน
แบบเฉลยใบงาน จับคู่ผลัดกัน
ถามตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- ตรวจใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่

2.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

1. บอกความหมาย
และสะกดคาศัพท์
กลุ่มคา เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพได้
2. ออกเสียงคาศัพท์
สะกดคา อ่านกลุ่มคา
ประโยค เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพได้
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ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นสอน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

7. นักเรียนเปรียบเทียบคาตอบกับ
เพื่อน เปลี่ยนกันตรวจตามแบบเฉลย
ใบงานที่ครูเตรียมไว้
15 8. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ talkative
นาที (ช่างพูด) และ diligent (ขยัน) โดย
ครูแสดงท่าหรือให้นักเรียนในห้องเรียน
ที่มีบุคลิกภาพเช่นเดียวกับคาศัพท์
แสดงท่าเพื่อให้นักเรียนเดาความหมาย
9. ครูเปิดคาศัพท์ talkative T: He is
talkative. ครูชี้นักเรียนที่มีบุคลิกภาพ
ที่เป็นกันเอง ชอบพูดคุย นักเรียน
พูดตาม
10. ครูเปิดคาศัพท์ diligent
T: She is diligent. ครูชี้นักเรียนที่มี
บุคลิกภาพที่ขยันเรียน นักเรียนพูดตาม
11. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอก
ความหมายของคาศัพท์ talkative
และ diligent โดยให้สังเกตจาก

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- นักเรียนทาใบงานที่ 9 ตอน B

- นักเรียนเดาความหมาย

- PPT

- นักเรียนพูดตาม
Ss: He is talkative.

- PPT

- นักเรียนพูดตาม
Ss: She is diligent.
- นักเรียนช่วยกันบอก
ความหมายของคาศัพท์
talkative และ diligent

- รูปภาพ
talkative และ
diligent

- สังเกตการร่วม
กิจกรรมและการอ่าน
ของนักเรียน
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ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

3. บอกโครงสร้างประโยค
ขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของ
ตนเอง เพื่อน และ
ครอบครัวได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
บุคลิกภาพของเพื่อน และนารูปภาพ
talkative และ diligent ติดไว้ข้าง
คาศัพท์บนกระดาน
12. ครูเปิดรูปภาพของคาว่า lazy,
serious จากนั้นทบทวนโครงสร้าง
ประโยค
T: What is he like? ครูชี้ที่ภาพ
lazy ให้นักเรียนถาม
Ss: What is he like?
T: He is lazy. ครูเปิดคาศัพท์ lazy
ให้นักเรียนออกเสียงตาม
Ss: He is lazy. ครูให้นักเรียช่วยกัน
บอกความหมายของคาศัพท์ lazy
T: What is she like? ครูชี้ที่ภาพ
serious ให้นักเรียนถาม
Ss: What is he like?
T: He is serious. ครูเปิดคาศัพท์
serious

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

และนารูปภาพ talkative
และ diligent ติดไว้ข้าง
- PPT
คาศัพท์บนกระดาน
- นักเรียนถาม
- PPT
Ss: What is he like?
- นักเรียนอ่านออกเสียง
ตามครู
Ss: He is lazy.
- นักเรียนช่วยกันบอก
ความหมายของคาศัพท์ lazy
- นักเรียนถาม
Ss: What is he like?
- นักเรียนช่วยกันบอก
ความหมายของคาศัพท์
serious และฝึกพูดประโยค
ตามครู

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่

3.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

4. ตอบคาถามจาก
เรื่องที่ฟังและอ่านได้
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ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

10
นาที

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
Ss: He is serious. นักเรียนช่วยกัน
บอกความหมายของคาศัพท์ serious
นักเรียนฝึกพูดประโยค ตามครูอีก
2-3 ครั้ง
13. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 10
เรื่อง Our Personality จับคู่คาศัพท์
กับรูปภาพและคาอธิบายภาพ
จากนั้นให้นักเรียนเปรียบเทียบ
คาตอบกับเพื่อน เปลี่ยนกันตรวจและ
จับคู่ฝึกถามตอบ
14. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 11
เรื่อง What Are You Like? เลือก
คาศัพท์ที่ตรงกับบุคลิกภาพของ
นักเรียน และของเพื่อนและนามา
เขียนให้เป็นประโยคจากนั้น
เปรียบเทียบคาตอบกับเพื่อนและ
จับคู่ฝึกพูดประโยคบอกบุคลิกภาพ

กิจกรรมนักเรียน

- นักเรียนทาใบงานที่ 10
เรื่อง Our Personality

สื่อกำรเรียนรู้

- ใบงานที่ 10
เรื่อง Our
Personality

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- แบบประเมินที่ 10
และตรวจสอบความ
ถูกต้องของใบงานที่ 10

- นักเรียนทาใบงานที่ 11
- ใบงานที่ 11 - สังเกตการฝึกพูด
เรื่อง What Are You Like? เรือ่ ง What Are ของนักเรียน
- เปรียบเทียบคาตอบกับ
You Like?
เพื่อนและจับคู่ฝึกพูดประโยค
บอกบุคลิกภาพ
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ลำดับที่

4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

5. เขียนบรรยายเดี่ยว
กับบุคลิกภาพของตนเอง
เพื่อนและครอบครัว

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นสรุป

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

15. ครูให้นักเรียนจัดกลุ่ม ๆ ละ 3 คน
ให้นักเรียนแต่งประโยคเกี่ยวกับบุคคล
ที่นักเรียนชื่นชอบและบุคลิกภาพ
ของบุคคลนั้น ตามตัวอย่างดังนี้
I like Miss Dara, a Thai teacher.
She is kind and polite. จากนั้น
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาประโยคที่
เขียนติดบนบอร์ด
10 16. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที บทเรียนที่เรียนมาโดยให้แต่ละกลุ่ม
ส่งตัวแทนพูดประโยคของกลุ่มที่ติด
บอร์ดหน้าชั้นเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

- นักเรียนจัดกลุ่ม ๆ ละ 3 คน
แต่งประโยคเกี่ยวกับบุคคลที่
นักเรียนชื่นชอบและ
บุคลิกภาพของบุคคลนั้น

- นักเรียนนาประโยคที่เขียน
ติดบนบอร์ด
- นักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียนที่เรียนมา

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
- แบบประเมินที่ 9
ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย และ
มุ่งมั่นในการทางาน

- PPT

- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง If You Are Happy
2. ใบงานที่ 9 เรื่อง My Best Friends
3. ใบงานที่ 10 เรื่อง Our Personality
4. ใบงานที่ 11 เรื่อง What Are You Like?
5. PPT
6. เพลง If You Are Happy
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การออกเสียงคาศัพท์ กลุ่มคา ประโยคเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
2. การสะกดคาศัพท์ กลุ่มคา ประโยค เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
3. การบอกความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
4. การตอบคาถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน
5. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคล
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล
ด้ำนทักษะ

ด้ำนควำมรู้

วิธีกำร
1. ประเมินการออกเสียงคาศัพท์
และประโยค
2. ประเมินการเขียนบอก
บุคลิกภาพ
ตรวจใบงาน

ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต
ด้ำนคุณลักษณะ
มีวินัย และมุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์
ประเมินความสามารถใน
สมรรถนะสำคัญ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
ของผู้เรียน
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี

เครื่องมือ
1. แบบประเมินที่ 2
2. ใบงาน 10 และ 11

เกณฑ์กำร
ประเมิน
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
ร้อยละ 80

1. ใบงานที่ 9 เรื่อง My Best Friends
2. ใบงานที่ 10 เรื่อง Our Personality
3. ใบงานที่ 11 เรื่อง What Are You Like?
แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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วันทีfriends
่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
ใบงำนที่ 9 เรื่อง My Best
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง What Is She Like?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: A) Read and name the people.

Hi, my name is Debby. I’m 10 years old. I’m a class leader. I am polite.
My friends, Sara is a little shy girl and she likes swimming. Laura is very funny.
Joe is, too. Roly is very kind and he is always shy when we admire him .
Everyone is friendly and all of them are my best friends.

B) Read and name the people. อ่านและเขียนชื่อบุคคล
1.
2.

Debby
What is

Laura

.

Debby is
like?

.

Laura is

3.

Joe

Joe is

4.

Roly

Roly is

5.

Sara

Sara is

.
.
.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงำนที่ 9 เรื่อง My Best friends
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง What Is She Like?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: A) Read and name the people.

Sara

Debby

Laura

Joe

Roly

Hi, my name is Debby. I’m 10 years old. I’m a class leader. I am polite.
My friends, Sara is a little shy girl and she likes swimming. Laura is very funny.
Joe is, too. Roly is very kind and he is always shy when we admire him .
Everyone is friendly and all of them are my best friends.

B) Read and name the people. อ่านและเขียนชื่อบุคคล
1.
2.

Debby is polite.

Debby
What is

Laura

like?

Laura is funny.

3.

Joe

Joe is funny.

4.

Roly

Roly is kind.

5.

Sara

Sara is shy.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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ใบงำนที่ 10 เรื่อง Our Personality
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง What Is She Like?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: A) Read, match and label.
talkative

diligent

lazy

serious

1

2

3

4

a. Sue is friendly, open and willing to talk.
b. They are careful and hard-working with their tasks.
c. Tom doesn’t like to work.
d. Jack doesn’t make jokes or smile.

B) Write the adjective under the correct column and add two more adjectives in each column.

เขียนคาคุณศัพท์ลงใต้คอลัมน์ที่ถูกต้อง และเขียนคาคุณศัพท์เพิ่มในแต่ละคอลัมน์ ชนิดละ 2 คา
Positive (บวก)
Negative (ลบ)
1. diligent

1. talkative

2. serious

2. lazy

3.

3.

4.

4.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงำนที่ 10 เรื่อง Our Personality
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง What Is She Like?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Write the sentences by using the given words.
Instructions: A) Read, match and label.
talkative

diligent

lazy

d

1

a

2

serious
3

serious

talkative

c

4

lazy

b

diligent

a. Sue is friendly, open and willing to talk.
b. They are careful and hard-working with their tasks.
c. Tom doesn’t like to work.
d. Jack doesn’t make jokes or smile.

B) Write the adjective under the correct column and add two more adjectives in each column
เขียนคาคุณศัพท์ลงใต้คอลัมน์ที่ถูกต้อง และเขียนคาคุณศัพท์เพิ่มในแต่ละคอลัมน์ ชนิดละ 2 คา
Positive (บวก)
Negative (ลบ)
1. diligent

1. talkative

2. serious

2. lazy

3. polite

3. shy

4. kind

4. noisy

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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ใบงำนที่ 11 เรื่อง What Are You Like?
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง What Is She Like?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

Instructions: A) Check all those you think what you are like and make sentences.
friendly

........funny
........diligent

........polite
........kind
........lazy

1.

........shy
........talkative
........serious
.

2. ………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………

B) Check all those you think what your best friend is like and make
sentences. Put their names. Look at the example.
......... friendly
........ funny
........ diligent

........ polite
........ kind
........ lazy

........ shy
........ talkative
........ serious

My best friend
I have three best friends.Their names are, _______________, ______________ .
and ____________________. is ___________ and ________________ is _______________,
_______________ and _________________. _____________________ is ________________,
_______________ and ________________________________. I love all of them.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงำนที่ 11 เรื่อง What Are You Like?
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง What Is She Like?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

Instructions: A) Check all those you think what you are like and make sentences.
........polite ........shy
........talkative
........serious

…... friendly

........ funny
........diligent
1.

........kind
........lazy
I am friendly.

.

2. …………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………………

B) Check all those you think what your best friend is like and make
sentences.
......... friendly

........polite

_ funny

 kind

........ diligent

........ lazy

........shy
........ talkative
........ serious

My best friend
I have three best friends.Their names are, _______________, ______________ .
and ____________________. is ___________ and ________________ is _______________,
_______________ and _________________. _____________________ is ________________,
_______________ and ________________________________. I love all of them.

หมำยเหตุ คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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สื่อสำหรับครู (บัตรคำ/บัตรภำพ/ควำมรู้สำหรับครู)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง What Is She Like?
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
แผนภูมิเพลง

เพลง

If You Are Happy

If you're happy and you know it, clap your hands.
If you're happy and you know it, clap your hands.
If you're happy and you know it.
Then your face will surely show it.
If you're happy and you know it, clap your hands.
If you're happy and you know it, pull your ear.
If you're happy and you know it, pull your ear.
If you're happy and you know it.
Then your face will surely show it.
If you're happy and you know it, pull your ear.
If you're happy and you know it, raise your hand.
If you're happy and you know it, raise your hand.
If you're happy and you know it.
Then your face will surely show it.
If you're happy and you know it, raise your hand.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 2
แบบประเมินกำรพูดประโยคตำมโครงสร้ำง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ _______ โรงเรียน __________________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)
คุณภาพ

เกณฑ์กำรประเมิน
8 คะแนน
6-7 คะแนน
4-5 คะแนน
0-3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 2
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรพูดประโยคตำมโครงสร้ำง
ความถูกต้อง

4 พูดประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้าง เน้นหนักคาในประโยคถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง
3 พูดประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้างและเน้นหนักคาในประโยคได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
2 พูดประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้างบางส่วน แต่ขาดการเน้นหนักคาในประโยค
1 พูดประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้างและหลักการออกเสียง

ความคล่องแคล่ว

4 พูดประโยคได้ชัดเจน ไม่ติดขัด
3 พูดประโยคได้ค่อนข้างชัดเจน ติดขัดน้อย
2 พูดประโยคติดขัดบางส่วนและหยุดเป็นช่วง ๆ
1 พูดประโยคตะกุกตะกัก หยุดเป็นช่วง ๆ หลายครั้ง หรือพูดไม่ได้เลย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 3
แบบประเมินกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ _______ โรงเรียน __________________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 =ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/
รวม
ระดับ
ถูกต้อง คล่องแคล่ว น้าเสียงประกอบการพูด คะแนน คุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(4)
(12)

เกณฑ์กำรประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน

แบบประเมินที่ 3

วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
ความถูกต้อง

4 หมายถึง พูดโต้ตอบถูกต้องชัดเจนเหมาะสมกับสถานการณ์
3 หมายถึง พูดโต้ตอบถูกต้องชัดเจนบางประโยคเหมาะสมกับสถานการณ์
2 หมายถึง พูดโต้ตอบไม่ถูกต้องบางประโยคแต่ยังสื่อสารตามสถานการณ์ได้
1 หมายถึง ไม่พูดโต้ตอบ ทาให้ไม่เกิดการสื่อสาร

ความคล่องแคล่ว 4 หมายถึง พูดต่อเนื่อง ไม่ติดขัด
3 หมายถึง พูดต่อเนื่อง ติดขัดเป็นบางครั้ง
2 หมายถึง พูดไม่ต่อเนื่อง พูดเป็นคา ๆ หยุดเป็นระยะ ๆ
1 หมายถึง พูดติดขัดมาก หยุดพูดเป็นเวลานาน ไม่ครบเนื้อหา หรือไม่พูด
การแสดงท่าทาง/น้าเสียงประกอบการพูด
4 หมายถึง ท่าทาง/น้าเสียงประกอบเหมาะสมกับเรื่องและบทบาทที่ได้รับ
3 หมายถึง ท่าทาง/น้าเสียงประกอบเหมาะสมกับเรื่องและบทบาทเป็นส่วนใหญ่
2 หมายถึง พูดโดยมีท่าทางประกอบบ้างน้าเสียงค่อนข้างเหมาะสม
1 หมายถึง พูดโดยไม่มีท่าทางประกอบน้าเสียงไม่เหมาะสม

แบบประเมินที่ 9
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์กำรประเมินใบงำน
คำชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนคำศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์กำรประเมินกำรฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

117

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Grandma Is Kind to Me
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 3
เรื่อง My Wonderful Family
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือ
เรื่องสั้น ๆ
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้ เกี่ยวกับคา กลุ่มคา ประโยค และบทอ่านเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว ทาให้นักเรียนได้ฝึก
ใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียน และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายคาศัพท์ กลุ่มคา และประโยคได้
2) บอกความหมายเนื้อเรื่องที่อ่านได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสียงคาศัพท์ กลุ่มคา และประโยคได้
2) อ่านบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3) เรียงคาให้เป็นประโยคได้ถูกต้องตามเรื่องที่อ่าน
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน
คำศัพท์ใหม่
โครงสร้ำงทบทวน
โครงสร้ำงทบทวน
หน้ำที่ทำงภำษำ

my grandma
teaspoon, take a nap, wake up, feel good, cold, gone
การลาดับเรื่องและเติมเรื่องให้สมบูรณ์
(Sequencing and completing a simple story from listening and reading)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Grandma Is Kind to Me
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง My Wonderful Family จำนวน 1 ชั่วโมง
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
สื่อกำรเรียนรู้
กำรเรียนรู้
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

1.

ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน

1. บอกความหมาย
คาศัพท์ กลุ่มคา
และประโยคได้

5 1. ครูทักทายนักเรียน
- นักเรียนสนทนา
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม เกีย่ วกับ ปู่ ย่า ตา ยาย
การเรียนรู้
กับครู
3. ครูสนทนาเกี่ยวกับ ปู่ ย่า ตา ยาย
ของนักเรียน ว่าอายุเท่าไร อาชีพ
อะไร มีกิจกรรมใดที่ทาร่วมกันบ้าง
10 4. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรูท้ ี่ 3
นาที My Grandma โดยฝึกอ่านออก
เสียงตามครู แล้วฝึกอ่านด้วยตนเอง
แล้วช่วยกันสรุปความหมายของ
เรื่องโดยใช้คาศัพท์ที่ครูให้ประกอบ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- PPT

- นักเรียนนักเรียนศึกษา - ใบความรู้ที่ 3
- สังเกตการออก
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง
เรือ่ ง My Grandma เสียงของนักเรียน
My Grandma
- นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
ตามครู ฝึกอ่านด้วยตนเอง
แล้วช่วยกันสรุป
ความหมายของเรื่อง
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ลำดับที่
2.

3.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้

2. ออกเสียงคาศัพท์
กลุ่มคา และประโยค
ได้

ขั้นสอน

3. บอกความหมาย
เนื้อเรื่องที่อ่านได้

4. อ่านบทอ่านได้
ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน

ขั้นปฏิบัติ

เวลำ
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

15 5. ครูให้นักเรียนอ่านเรื่องตาม แล้ว
นาที นักเรียนอ่านพร้อมกันอีกครั้งโดยครู
แก้ไขข้อผิดพลาดในการอ่านให้
นักเรียน จากนั้นสรุปเรื่องที่อ่าน
ร่วมกัน ครูแนะนานักเรียนหา
ความหมายคาศัพท์เพิ่มเติม
ในพจนานุกรม
10 6. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 12
นาที เรื่อง My Grandma โดยเลือก
คาศัพท์ที่กาหนดให้เติมลงใน
ช่องว่าง จากนั้นครูและนักเรียน
ตรวจคาตอบร่วมกัน
7. นักเรียนทาใบงานที่ 13 เรื่อง
Unscramble Sentences
นักเรียนจับคู่ แต่ละคู่เรียงคาให้เป็น
ประโยค และเรียงลาดับ เนื้อเรื่องให้
ถูกต้อง โดยใส่เฉพาะหมายเลขใน
วงกลม จากนั้นครูและนักเรียน
ตรวจคาตอบร่วมกัน

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนอ่านเรื่อง
ตามครู

สื่อกำรเรียนรู้
- PPT

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
- สังเกตการอ่านของ
นักเรียน
- แบบประเมินที่ 9
ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย และ
มุ่งมั่นในการทางาน

- นักเรียนสรุปเรื่อง
ที่อ่านร่วมกัน
- นักเรียนทาใบงานที่ 12 - ใบงานที่ 12
- แบบประเมินที่ 1
เรื่อง My Grandma
เรือ่ ง My Grandma การออกเสียงคาศัพท์
และแบบประเมินที่ 5
แบบประเมินการ
อ่านออกเสียง
- นักเรียนทาใบงานที่ 13 - ใบงานที่ 13 เรื่อง
Unscramble
Unscramble
Sentences
Sentences

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่
4.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
5. เรียงคาให้เป็น
ประโยคได้ถูกต้อง
ตามเรื่องที่อ่าน

ขั้นตอนกำรจัด
กำรเรียนรู้
ขั้นสรุป
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เวลำ
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

10 8. ครูให้นักเรียนเขียน Chant ของ
นาที ตนเองตามแบบโดยเปลี่ยน
ข้อความ/คาบางคา
9. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมา
อ่านและสรุปเรื่องที่อ่านหน้าชั้น
เรียน ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม
10. ครูแจกแบบประเมินตนเองให้
นักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนเขียน Chant
ของตนเอง
- นักเรียนส่งตัวแทน
ออกมาอ่านและสรุป
เรื่องที่อ่านหน้าชั้นเรียน
- นักเรียนทาแบบ
ประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล

สื่อกำรเรียนรู้
- PPT

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี
- แบบประเมิน
ตนเอง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง My Grandma
2. ใบงานที่ 12 เรื่อง My Grandma
3. ใบงานที่ 13 เรื่อง Unscramble Sentences
4. Dictionary
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การออกเสียงคาสะกดคา กลุ่มคา ประโยคและบอกความหมาย
2. การอ่านบทอ่านแล้วเติมคาให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์
3. การเรียงคาให้เป็นประโยคตามเรื่องที่อ่าน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล
ด้ำนทักษะ

ด้ำนควำมรู้

วิธีกำร
1. ประเมินการออกเสียงคาศัพท์
และประโยค
2. ประเมินการอ่าน
ตรวจใบงาน

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรประเมิน

1. แบบประเมินที่ 1
2. แบบประเมินที่ 5

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

1. ใบงานที่ 12 เรื่อง
My Grandma
2. ใบงานที่ 13 เรื่อง
Unscramble Sentences
แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ด้ำนคุณลักษณะ ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต
อันพึงประสงค์ มีวินัย และมุ่งมั่นในการทางาน
ประเมินความสามารถใน
แบบประเมินที่ 10
สมรรถนะสำคัญ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
ของผู้เรียน
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบควำมรู้ที่ 3 เรื่อง My Grandma
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Grandma Is Kind to Me
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Read and complete the story.
take a nap (นอนพัก) a teaspoon of honey (น้าผึ้งหนึ่งช้อนชา) sick (ป่วย)
cooks (ทาอาหาร) feel good (รู้สึกดี) chicken soup (ซุปไก่) cold (เป็นหวัด)

My grandma
My grandma

is very kind to me.

When I am sick,

she cooks me

some chicken soup.

She gives me

a teaspoon of honey

and tells me to take a nap.

When I wake up from my nap, I feel good
and my cold is gone. .

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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ใบงำนที่ 12 เรื่อง My Grandma
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Grandma Is Kind to Me
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Read and complete the story.

take a nap
sick

grandma

cooks

a teaspoon of honey

feel good

chicken soup

My grandma
My
When I am

is very kind to me.
,

me some
a

she

.

.

She gives me

and tells me to

When I wake up from my nap, I
and my cold is gone.

.
.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงำนที่ 12 เรื่อง My Grandma
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Grandma Is Kind to Me
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Read and complete the story.
take a nap
sick

grandma

cooks

a teaspoon of honey

feel good

chicken soup

My grandma
My grandma
When I am sick,

is very kind to me.
she cooks

me some chicken soup.
a teaspoon of honey

She gives me
and tells me to take a nap.

When I wake up from my nap, I feel good
and my cold is gone.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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ใบงำนที่ 13 เรื่อง Unscramble Sentences
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Grandma Is Kind to Me
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Arrange these words into the sentence and order the sentences to make a story.

1
2
3
4
5

to / a nap / She / take / tells me /.

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

very kind / is / me / My grandma / to /.

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

I / is/ my cold / gone / wake up /When /.

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

of / gives / She / a teaspoon / honey / me /.

..........……………………………………………………………………………………………………………………
cooks / am sick / she / When / chicken soup / for me / I /.

…........…………………………………………………………………………………………………………………
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงำนที่ 13 เรื่อง Unscramble Sentences
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Grandma Is Kind to Me
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Arrange these words into the sentence and order the sentences to make a story.

1

to / a nap / She / take / tells me

2

very kind / is / me / My grandma / to

3
4
5

She tells me to take a nap.

My grandma is very kind.

I / is / my cold / gone / wake up / When
When I wake up my cold is gone.

of / gives / She / a teaspoon / honey / me
She gives me a teaspoon of honey.
cooks / am sick / she / When / chicken soup / for me / I
When I am sick she cooks chicken soup for me.

2

5

4

1

3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 1
แบบประเมินกำรออกเสียงคำศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ _______โรงเรียน __________________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการออกเสียงของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 =ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)
คุณภาพ

เกณฑ์กำรประเมิน
8 คะแนน
6-7 คะแนน
4-5 คะแนน
0-3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 1
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรออกเสียงคำศัพท์
ความถูกต้อง

4
3
2
1

ออกเสียงคาศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
ออกเสียงคาศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงเป็นส่วนใหญ่
ออกเสียงคาศัพท์ได้ถกู ต้องบางส่วน
ออกเสียงคาศัพท์ผิดหลักการออกเสียง

ความคล่องแคล่ว

4
3
2
1

ออกเสียงคาได้ชัดเจน ไม่ติดขัด
ออกเสียงคาได้ค่อนข้างชัดเจนติดขัดน้อย
ออกเสียงคาได้บ้างแต่ติดขัดเป็นส่วนใหญ่
ออกเสียงคาไม่ได้ และตะกุกตะกัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 5
แบบประเมินกำรอ่ำนออกเสียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง
น้าเสียง
รวมคะแนน ระดับคุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ในการอ่าน การเว้นวรรคตอน
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 5
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรอ่ำนออกเสียง
ความถูกต้องในการอ่าน

4 หมายถึง อ่านออกเสียงคาศัพท์/ประโยคได้ถูกต้องทั้งหมด
3 หมายถึ ง อ่ า นออกเสี ย งได้ ถู ก ต้ อ งเกิ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนค าศั พ ท์ /
ประโยคทั้งหมด
2 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์
ประโยคทั้งหมด
1 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด

น้าเสียง การเว้นวรรคตอน

4 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสม
3 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่
2 หมายถึง น้าเสียงค่อนข้างชัดเจนออกเสียงสูงต่าในประโยคค่อนข้าง
ถูกต้องและเว้นวรรคตอนได้เหมาะสมบางส่วน
1 หมายถึง น้าเสียงเบา ไม่ชัดเจน ออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคไม่
ถูกต้องเว้นวรรคตอนไม่เหมาะสม
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
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เกณฑ์กำรประเมินใบงำน
คำชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนคำศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์กำรประเมินกำรฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%

136
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แบบประเมินตนเอง

(My Learning Reflection)
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่______________เรื่อง______________________________________________
1. ประเมินกำรเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับควำมสำมำรถ : ดีมำก ค่อนข้ำงดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่
1
2
3
4
5

รำยกำร

ระดับควำมสำมำรถ
ค่อน
ปรับ
ดีมาก
ดี พอใช้
ข้างดี
ปรุง

ออกเสียงคาศัพท์ สะกดคา อ่านกลุ่มคา ประโยค
เกี่ยวกับบุคลิกภาพได้
เขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเอง
เพื่อน และครอบครัวได้
บอกความหมายเนื้อเรื่องที่อ่านได้
เรียงคาให้เป็นประโยคได้ถูกต้องตามเรื่องที่อ่าน
บอกโครงสร้างประโยคขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพของตนเอง เพื่อน และครอบครัวได้

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้ำใจ/ยังทำได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
……………………………………………..............................................................................................................
................................................................................................................................................................................

3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในกำรเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………......................................................................................................
…………………………………………….....................................................................................................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง I Clean My Room
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 4
เรื่อง Doing Housework
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือ
เรื่องสั้น ๆ
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์ และโครงสร้างประโยค เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันจะทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ ภาษา
เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายกลุ่มคาเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน/งานบ้านได้
2) บอกโครงสร้างประโยคบรรยายกิจวัตรประจาวัน/งานบ้านได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) อ่านออกเสียงกลุ่มคาและประโยคเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน/งานบ้านได้
2) เลือก/ระบุภาพตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่อ่านได้
3) ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดตี ่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน
คำศัพท์ใหม่

feed the cat, make the bed, walk the dog, fold the clothes, tidy the room
mop the floor, dust the furniture, wash the dishes,
take the trash out, sweep the floor
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

โครงสร้ำงทบทวน
โครงสร้ำงใหม่

หน้ำที่ทำงภำษำ

I mop the floor every day.
A: What housework do you like, B?
B: I like feeding the cat (mopping the floor, dusting the furniture
Washing the dishes, takeing the trash out) because I love my cat. And
what about you?
A: I like watering the plants because I love flowers.
ใช้ภาษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และครอบครัวได้
(Giving information about oneself and family)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง I Clean My Room
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง Doing Housework จำนวน 1 ชั่วโมง

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้

1.

ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน

2.

ขั้นปฏิบัติ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้
3. ครูพูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจาวัน/งานบ้านที่นักเรียน
รับผิดชอบ
10 4. ครูให้นักเรียนจับคู่ทาใบงานที่ 14
นาที เรื่อง Make the Phrases จับคู่
คาศัพท์ เพื่อเขียนเป็นกลุ่มคา ลง
ในช่องว่าง
5. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบ
คาตอบกับเพื่อน เปลี่ยนกันตรวจ
ตามที่ครูเฉลย แล้วฝึกออกเสียง
กลุ่มคาในใบงานที่ 14

สื่อกำรเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับ - PPT
กิจวัตรประจาวัน/งานบ้าน
ทีต่ นเองรับผิดชอบ

- นักเรียนจับคู่ทาใบงาน
ที่ 14 เรื่อง Make the
Phrases
- นักเรียนเปรียบเทียบ
คาตอบกับเพื่อน เปลี่ยน
กันตรวจตามที่ครูเฉลย
แล้วฝึกออกเสียง

- ใบงานที่ 14
เรื่อง Make
the Phrases

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- ตรวจใบงาน

- สังเกตการออกเสียง
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ลำดับที่
2.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
1. บอกความหมาย
กลุ่มคาเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจาวัน/
งานบ้านได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นสอน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
15 6. ครูทบทวนคาศัพท์และ
นาที โครงสร้างประโยคที่เรียนมาแล้ว
โดยทาท่าทาง feed the cat, make
the bed, walk the dog, fold
the clothes, tidy the room ให้
นักเรียนทายการแสดงท่าทางของ
ครูเป็นภาษาอังกฤษ
7. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ mop
the floor, dust the furniture,
wash the dishes, take the
trash out, sweep the floor
โดยครูติดรูปภาพบนกระดาน
T: What is she doing?
T: Yes.She is mopping the floor.
8. ครูทากิจกรรมเช่นเดียวกันนี้ กับ
คาศัพท์ dust the furniture,
wash the dishes, take the
trash out, sweep the floor

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทายการแสดง
ท่าทางของครูเป็น
ภาษาอังกฤษ

- นักเรียนตอบคาถาม
Ss : ถูพื้น
Ss: She is mopping the
floor.
- นักเรียนตอบคาถาม

สื่อกำรเรียนรู้
- PPT

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
สังเกตการร่วมกิจกรรม
และการบอกความหมาย
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่
3.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
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ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

10 9. ครูให้นักเรียนฝึกพูดคาศัพท์ด้วย
นาที ตนเองจนคล่อง10. ครูให้นักเรียน
ทาใบงานที่ 15 เรื่อง Match It! เลือก
กลุ่มคาศัพท์และเขียนให้เป็นประโยค
ใต้ภาพที่มีความหมายตรงกัน และ
เปรียบเทียบคาตอบกับเพื่อน เปลี่ยน
กันตรวจตามที่ครูเฉลย แล้วฝึกอ่าน
ออกเสียงจนคล่อง
10. ครูสอนนักเรียนอ่านบท
สนทนาตาม PowerPoint นักเรียน
ทาใบงานที่ 16 Our Housework
อ่านบทสนทนา และระบุหน้าที่ของ
แต่ละคน
11. นักเรียนฝึกอ่านบทสนทนาตาม
PowerPoint
12. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
หน้าที่ของแต่ละคนตามบทสนทนา
13. ครูให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
ด้วยตนเอง

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- นักเรียนฝึกพูดคาศัพท์ - PPT
- สังเกตการฝึกพูด
ด้วยตนเอง
- นักเรียนทาใบงานที่ 15 - ใบงานที่ 15 - แบบประเมินที่ 15
เรื่อง Match It! และ
เรื่อง Match It! เรื่อง การพูดโต้ตอบตาม
เปรียบเทียบคาตอบกับ
สถานการณ์ที่กาหนดให้
เพื่อน เปลี่ยนกันตรวจ
ตามที่ครูเฉลย แล้วฝึกอ่าน
ออกเสียง

- นักเรียนฝึกอ่าน
บทสนทนา
- นักเรียนฝึกอ่านบท
สนทนากับเพื่อนในกลุ่ม
- นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
ด้วยตนเอง

- ประเมินการอ่าน
จับใจความ
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ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
2. ตอบคาถาม
จากเรื่องที่อ่าน
ได้

4.

ขั้นสรุป

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
14. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน
พูด ถาม-ตอบ เพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับงานบ้านที่ตนเองชอบทา
พร้อมบอกเหตุผลว่าทาไมจึงชอบ
ตัวอย่างประโยค เช่น
A: What housework do you
like, B?
B: I like feeding the cat
because I love my cat. And
what about you?
A: I like watering the plants
because I love flowers.
10 15. ครูและนักเรียนร่วมสรุป
นาที บทเรียนที่เรียนมาว่ากิจกรรมที่ทา
นั้นนักเรียนสามารถนาไปสนทนา
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างเหมาะสม

สื่อกำรเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนจับคู่กับเพื่อน
- PPT
พูด ถาม-ตอบ เพื่อขอและ
ให้ข้อมูล

- นักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียนที่เรียนมา

- PPT

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
- แบบประเมินที่ 9
ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย และมุ่งมั่น
ในการทางาน

- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 14 เรื่อง Make the Phrases
2. ใบงานที่ 15 เรื่อง Match It!
3. บัตรภาพคาศัพท์ ชุด I Clean My Room
4. PowerPoint Presentation (PPT)
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การอ่านออกเสียงกลุ่มคาและประโยคเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน/งานบ้าน
2. การบอกความหมายของกลุ่มคาเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน/งานบ้าน
3. การอ่านบทสนทนาแล้วบอกรายละเอียด
4. ใบงานที่ 14 เรื่อง Make the Phrases
5. ใบงานที่ 15 เรื่อง Match It!
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์
กำรประเมิน

1.ประเมินการอ่านจับใจความ 1. ใบงานที่ 3 เรื่อง
ด้ำนทักษะ
2.ประเมินการพูดโต้ตอบ
Our Housework
ตามสถานการณ์ที่กาหนด
2. แบบประเมินที่ 3 การพูด
โต้ตอบตามสถานการณ์ที่กาหนด
1. ใบงานที่ 14 เรื่อง
ด้ำนควำมรู้ ตรวจใบงาน
Make the Phrases
2. ใบงานที่ 15 เรื่อง Match It!
ด้ำนคุณลักษณะ ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต
แบบประเมินที่ 9
อันพึงประสงค์ มีวินัย และมุ่งมั่นในการทางาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ประเมินความสามารถใน
แบบประเมินที่ 10
สมรรถนะสำคัญ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
ของผู้เรียน
การใช้ทักษะชีวิต
การใช้เทคโนโลยี

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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ใบงำนที่ 14 เรื่อง Make the Phrases
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง I Clean My Room
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Match the verbs with the nouns
1. feed

the windows

2. fold

the dishes
food

3. walk

the market

4. tidy

the room

5. make

the bed

6. water

the clothes

7. clean

the dog

8. go to

the plants

9. cook

the cat

10. wash

1

_______________

6

_______________

2

_______________

7

_______________

3

_______________

8

_______________
_______________

4

_______________

9

5

_______________

10

_______________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงำนที่ 14 เรื่อง Make the Phrases
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง I Clean My Room
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Match the verbs with the nouns
1. feed

the windows

2. fold

the dishes
food

3. walk

the market

4. tidy

the room

5. make

the bed

6. water

the clothes

7. clean

the dog

8. go to

the plants

9. cook

the cat

10. wash

1

feed the cat

6

2

fold the clothes

7

clean the windows

3

walk the dog

8

go to the market

4

tidy the room

9

cook food

5

make the bed

10

water the plants

wash the dishes

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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ใบงำนที่ 15 เรื่อง Match It!
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง I Clean My Room
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Choose the right words for the pictures and write sentences under them.
mop the floor
take the trash out

dust the furniture
sweep the floor

wash the dishes

Examples: He is walking the dog.

1.

2.

3.

3

.

.

.

4.

5.

.

.
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เฉลยใบงำนที่ 15 เรื่อง Match It!
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง I Clean My Room
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Choose the right words for the pictures and write sentences under them.
mop the floor
take the trash out

dust the furniture
sweep the floor

wash the dishes

Examples: He is walking the dog.

2.

2.

3.

3.

He is taking the trash out.

She is dusting the furniture.

4.

She is washing the dishes.

5.

She is sweeping the floor.

She is mopping the floor.
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เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 3
แบบประเมินกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ _______ โรงเรียน __________________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/ รวม
ถูกต้อง คล่องแคล่ว
น้าเสียง
คะแนน ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ประกอบการพูด
คุณภาพ
(4)
(4)
(4)
(12)

เกณฑ์กำรประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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แบบประเมินที่ 3
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
ความถูกต้อง

4 หมายถึง พูดโต้ตอบถูกต้องชัดเจนเหมาะสมกับสถานการณ์
3 หมายถึง พูดโต้ตอบถูกต้องชัดเจนบางประโยคเหมาะสมกับสถานการณ์
2 หมายถึง พูดโต้ตอบไม่ถูกต้องบางประโยคแต่ยังสื่อสารตามสถานการณ์ได้
1 หมายถึง ไม่พูดโต้ตอบ ทาให้ไม่เกิดการสื่อสาร

ความคล่องแคล่ว 4 หมายถึง พูดต่อเนื่อง ไม่ติดขัด
3 หมายถึง พูดต่อเนื่อง ติดขัดเป็นบางครั้ง
2 หมายถึง พูดไม่ต่อเนื่อง พูดเป็นคา ๆ หยุดเป็นระยะ ๆ
1 หมายถึง พูดติดขัดมาก หยุดพูดเป็นเวลานาน ไม่ครบเนื้อหา หรือไม่พูด
การแสดงท่าทาง/น้าเสียงประกอบการพูด
4 หมายถึง ท่าทาง/น้าเสียงประกอบเหมาะสมกับเรื่องและบทบาทที่ได้รับ
3 หมายถึง ท่าทาง/น้าเสียงประกอบเหมาะสมกับเรื่องและบทบาทเป็นส่วนใหญ่
2 หมายถึง พูดโดยมีท่าทางประกอบบ้างน้าเสียงค่อนข้างเหมาะสม
1 หมายถึง พูดโดยไม่มีท่าทางประกอบน้าเสียงไม่เหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
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เกณฑ์กำรประเมินใบงำน
คำชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนคำศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์กำรประเมินกำรฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%

154

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง I Can Do It
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 4
เรื่อง Doing Housework
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความ
สั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ
หรือ เรื่องสั้น ๆ
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์ ประโยค และสานวน ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัวในเรื่องการช่วย
ทางานบ้าน ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ในห้องเรียนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างเหมาะสม
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายคาศัพท์ สานวน เกี่ยวกับการทางานบ้าน
2) บอกโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทางานบ้านได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) อ่านออกเสียงคากริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่ กลุ่มคา ประโยค เกี่ยวกับงานบ้านได้
2) ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้
3) พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้
4) เขียนและพูดรายงานข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน
คำศัพท์ใหม่
โครงสร้ำงทบทวน

โครงสร้ำงใหม่

หน้ำที่ทำงภำษำ

mop the floor, dust the furniture, wash the dishes,
take the trash out, sweep the floor
A: Do you have to
? (mop the floor, dust the furniture,
wash the dishes, take the trash out, sweep the floor)
B: Yes, I do./No, I don`t.
A: How often do you
? (mop the floor, dust the
furniture, wash the dishes, take the trash out, sweep the floor)
B: Usually/Sometimes/Never.
ใช้ภาษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และครอบครัวได้
(Giving information about oneself and family)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง I Can Do It
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง Doing Housework จำนวน 1 ชั่วโมง

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

1.

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน
ขั้นปฏิบัติ

2.

1. บอกความหมาย
คาศัพท์ สานวน
เกี่ยวกับการทางานบ้าน

ขั้นสอน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
10 3. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 16
นาที เรื่อง Weekend Chores จาก
ตาราง ตอบคาถามโดยใช้ข้อมูล
จากตารางที่กาหนดให้
4. เปรียบเทียบคาตอบกับเพื่อน
เปลี่ยนกันตรวจตามที่ครูเฉลย
5. ครูให้นักเรียนจับคู่ผลัดกัน
ถาม-ตอบข้อมูลในตาราง
15 6. ครูทบทวนคาศัพท์และ
นาที โครงสร้างประโยคที่เรียน
มาแล้ว โดยครูแบ่งนักเรียนเป็น 2
ทีม ผลัดกันส่งตัวแทนออกมาจับ

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนพูดคุย
ทักทายครู

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- PPT

- นักเรียนทาใบงานที่ 16 - ใบงานที่ 16
เรื่อง Weekend Chores เรือ่ ง Weekend
Chores
- นักเรียนเปรียบเทียบ
คาตอบกับเพื่อน
- นั ก เรี ย นจั บ คู่ ผ ลั ด กั น
ถาม-ตอบข้อมูลในตาราง
- นักเรียนเป็น 2 ทีม
- PPT
ผลัดกันส่งตัวแทน

- ตรวจใบงาน

- สังเกตการร่วม
กิจกรรมของนักเรียน
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ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
2. บอกโครงสร้างประโยค
ทีใ่ ช้ในการพูดเพื่อขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การทางานบ้านได้

3. อ่านออกเสียงคากริยา
วิเศษณ์ที่บอกความถี่
กลุ่มคา ประโยค
เกี่ยวกับงานบ้านได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
สลากคาศัพท์และทาท่าใบ้คา ให้
เพื่อนต่างทีมทาย
ทีมที่ 1 ตัวแทนทาท่าถูพื้น
ทีมที่ 2 บอกคาศัพท์ mop the floor
ทีมที่ 1 ถามคาถาม Do you have
to mop the floor?
ทีมที่ 2 Yes, we do./No, we don’t.
7. ครูสอนคาศัพท์ใหม่ always,
usually, often, sometimes,
never โดยใช้ PPT
8. ครูสอนโครงสร้างใหม่ โดยให้
นักเรียนดูใบงานที่ 2
ครูชี้ไปที่สัญลักษณ์ (ดาว) แนบ
ท้ายตารางหลังจากนั้นครูชี้ไปที่
ช่องที่ 1 mop the floor ของ
Myself แล้วถามคาถามนักเรียน
T : How often do you mop
the floor?

กิจกรรมนักเรียน
ออกมาจับสลากคาศัพท์
และทาท่าใบ้คา ให้เพื่อน
ต่างทีมทาย

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- PPT

- นักเรียนตอบคาถาม
Ss : I sometimes mop
the floor.

- สังเกตการตอบ
คาถามของนักเรียน

158

ลำดับที่
3.

4.
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จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
4. ตอบคาถามจาก
เรื่องที่อ่านได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 9. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนฝึก
นาที ถามตอบจากตารางในใบงานที่ 17
เรื่อง How Often Do You….?
ด้วยกันจนคล่อง ครูเดินดูและ
คอยให้ความช่วยเหลือ

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนจับคู่กับเพื่อน
ฝึกถามตอบจากตาราง
ในใบงานที่ 17 เรื่อง
How Often Do
You….?

10 10. ครูให้นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อน
นาที 2 คน เกี่ยวกับความถี่ในการช่วย
ทางานบ้าน บันทึกข้อมูลลงใน
ตาราง และจับคู่ผลัดกันฝึกพูด
บรรยายข้อมูลของเพื่อนที่ได้จาก
การสารวจ 1 คน
11. ครูให้นักเรียนเขียนบรรยาย
ข้อมูลของเพื่อนอย่างน้อย 1 คน
ตามตัวอย่างที่กาหนดให้
12. ครูแจกแบบประเมินตนเอง
ให้นักเรียน

- นักเรียนจับคู่
Interview Time

สื่อกำรเรียนรู้

ใบงานที่ 17 เรื่อง - แบบประเมินที่ 3
How Often Do การพูดโต้ตอบตาม
You….?
สถานการณ์ที่
กาหนดให้

- นักเรียนเขียนบรรยาย - PPT
ข้อมูลของเพื่อน
- นักเรียนทาแบบประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี
- แบบประเมินที่ 6
ประเมินการเขียน
บรรยาย
- แบบประเมินตนเอง
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8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 16 เรื่อง Weekend Chores
2. ใบงานที่ 17 เรื่อง How Often Do You ..?
3. สลากคาศัพท์
4. PowerPoint Presentation (PPT)
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 16 เรื่อง Weekend Chores
2. ใบงานที่ 17 เรื่อง How Often Do You ..?
3. การอ่านออกเสียงคากริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่ของการกระทา
4. การตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
5. การพูดขอและให้ข้อมูล
6. การเขียนและพูดรายงานข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล
ด้ำนทักษะ

ด้ำนควำมรู้

วิธีกำร
1. ประเมินการพูดถาม-ตอบให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
2. ประเมินการเขียนบรรยาย
ข้อมูลของเพื่อน
ตรวจใบงาน

เครื่องมือ
1. แบบประเมินที่ 3
2. แบบประเมินที่ 6

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง
Weekend Chores
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง
How Often Do You ..?
แบบประเมินที่ 9

ด้ำนคุณลักษณะ ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต
อันพึงประสงค์ มีวินัย และมุ่งมั่นในการทางาน
ประเมินความสามารถใน
แบบประเมินที่ 10
สมรรถนะสำคัญ
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
ของผู้เรียน
การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี

เกณฑ์
กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบงำนที่ 16 เรื่อง Weekend Chores
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง I Can Do It
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Read the table and answer the questions.

Weekend Chores
Tom Mary Mum
1. mop the floor
2. dust the furniture
3. wash the dishes
4. take the trash out
5. sweep the floor
1. Who mops the floor?
.
2. Who dusts the furniture?
.
3. Who washes the dishes?
.
4. Who takes the trash out?
.
5. Who sweeps the floor?
.

Dad

162
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เฉลยใบงำนที่ 16 เรื่อง Weekend Chores
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง I Can Do It
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Read the table and answer the questions.

Weekend Chores
Tom Mary Mum
1. mop the floor
2. dust the furniture
3. wash the dishes
4. take the trash out
5. sweep the floor
1. Who mops the floor?
Mary, Mum and Dad mop the floor.
2. Who dusts the furniture?
Dad dusts the furniture.
3. Who washes the dishes?
Mary washes the dishes.
4. Who takes the trash out?
Tom and Dad take the trash out.

Dad

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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5. Who sweeps the floor?
ใบงำนที่ 17 เรื่อง How Often Do You……?
Tom and Mum sweep
floor.
หน่วthe
ยกำรเรี
ยนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง I Can Do It
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Look at the table and answer the questions.
mop the
floor

dust the
furniture

wash the take the
dishes
trash out

You
Your
mother
Your
father
Your
brother

Your sister

= always
usually
= sometimes
never
Example
T: How often do you mop the floor?
S1: I sometimes mop the floor
T: How often does your mother take the trash out?
S2: She never takes the trash out.
หมายเหตุ นักเรียนไม่ต้องบันทึกคาตอบ

often

sweep
the floor
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 3
แบบประเมินกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ _______ โรงเรียน __________________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/
รวม
ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ถูกต้อง คล่องแคล่ว น้าเสียงประกอบการพูด คะแนน คุณภาพ
(4)
(4)
(4)
(12)

เกณฑ์กำรประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน

แบบประเมินที่ 3
วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
ความถูกต้อง

4 หมายถึง พูดโต้ตอบถูกต้องชัดเจนเหมาะสมกับสถานการณ์
3 หมายถึง พูดโต้ตอบถูกต้องชัดเจนบางประโยคเหมาะสมกับสถานการณ์
2 หมายถึง พูดโต้ตอบไม่ถูกต้องบางประโยคแต่ยังสื่อสารตามสถานการณ์ได้
1 หมายถึง ไม่พูดโต้ตอบ ทาให้ไม่เกิดการสื่อสาร

ความคล่องแคล่ว 4 หมายถึง พูดต่อเนื่อง ไม่ติดขัด
3 หมายถึง พูดต่อเนื่อง ติดขัดเป็นบางครั้ง
2 หมายถึง พูดไม่ต่อเนื่อง พูดเป็นคา ๆ หยุดเป็นระยะ ๆ
1 หมายถึง พูดติดขัดมาก หยุดพูดเป็นเวลานาน ไม่ครบเนื้อหา หรือไม่พูด
การแสดงท่าทาง/น้าเสียงประกอบการพูด
4 หมายถึง ท่าทาง/น้าเสียงประกอบเหมาะสมกับเรื่องและบทบาทที่ได้รับ
3 หมายถึง ท่าทาง/น้าเสียงประกอบเหมาะสมกับเรื่องและบทบาทเป็นส่วนใหญ่
2 หมายถึง พูดโดยมีท่าทางประกอบบ้างน้าเสียงค่อนข้างเหมาะสม
1 หมายถึง พูดโดยไม่มีท่าทางประกอบน้าเสียงไม่เหมาะสม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 6
แบบประเมินกำรเขียนบรรยำย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน______________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการเขียนบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน การใช้ภาษา
เนื้อหา
รวมคะแนน ระดับคุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 6
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรเขียนบรรยำย
การใช้ภาษา

4 หมายถึง สะกดคาศัพท์ถูกต้อง เลือกใช้คาตรงกับเนื้อหา รูปประโยคถูกต้อง
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง
3 หมายถึง สะกดคาศัพท์ผิดเล็กน้อยพอเดาความหมายได้ เขียนรูปประโยค
ผิดหลักไวยากรณ์เล็กน้อย ใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดเล็กน้อย
2 หมายถึง สะกดคาและรูปประโยคผิดค่อนข้างมากแต่พอเดาความหมายได้
เครื่องหมายวรรคตอนไม่ครบหรือใช้ไม่ถูกต้อง
1 หมายถึง สะกดคาผิดมาก เขียนรูปประโยคไม่ถูกต้อง ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน

เนื้อหา

4 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาครบถ้วน ตรงกับภาพหรือหัวข้อที่กาหนดมากที่สุด
3 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหามาก สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อที่กาหนด
แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
2 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาน้อย ไม่ครบถ้วนสอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อ
ที่กาหนดบางส่วน
1 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาน้อยมาก และไม่สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อ
ที่กาหนดหรือมีรายละเอียดเนื้อหามากแต่ไม่สอดคล้องกับภาพหรือ
หัวข้อที่กาหนด
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์กำรประเมินใบงำน
คำชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนคำศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์กำรประเมินกำรฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินตนเอง

(My Learning Reflection)
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่______________เรื่อง______________________________________________
1. ประเมินกำรเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับควำมสำมำรถ : ดีมำก ค่อนข้ำงดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รำยกำร

1 บอกความหมายคาศัพท์ สานวน เกี่ยวกับการทางานบ้าน
บอกโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการพูดเพื่อขอและ
2
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทางานบ้านได้
อ่านออกเสียงคากริ ยาวิเศษณ์ที่บ อกความถี่ กลุ่มคา
3
ประโยค เกี่ยวกับงานบ้านได้
4 ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้
5 พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้
6 เขียนและพูดรายงานข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้

ระดับควำมสำมำรถ
ค่อน
ปรับ
ดีมาก
ดี พอใช้
ข้างดี
ปรุง

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้ำใจ/ยังทำได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
…………………………………………….............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
……………………………………………..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในกำรเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
…………………………………………….......................................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง My Daddy
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 5
เรื่อง Happy Home
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ
หรือ เรื่องสั้น ๆ
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้ คาศัพท์ ประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทางานของบุคคลในครอบครัว
ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน และยังสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) เขียนข้อมูลอาชีพบุคคลที่อ่านในเรื่องได้
2) เขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวได้
3) พูดขอข้อมูลอาชีพและเขียนบรรยายเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดตี ่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน
คำศัพท์ใหม่
โครงสร้ำงทบทวน

What is he like?
He is kind.
What does he look like?

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

หน้ำที่ทำงภำษำ

He is tall.
What does he look like?
He is tall.
He has got straight hair.
What does your father do?
He is a doctor.
Where does he work?
He works at a hospital.
ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
(Asking for and giving information about others)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง My Daddy
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 5 เรื่อง Happy Home จำนวน 1 ชั่วโมง

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้

1.

ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน

2.

ขั้นสอน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูพดู สนทนาเกี่ยวกับ
รูปร่าง ลักษณะ นิสัย และ
อาชีพของบุคคลในครอบครัว
25 4. นักเรียนทาใบงานที่ 18 เรื่อง
นาที Reading Time อ่านเนื้อเรื่อง
และเติมข้อมูลในช่องว่าง และ
เปรียบเทียบคาตอบกับเพื่อน
เปลี่ยนกันตรวจตามที่ครูเฉลย

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- PPT

- นักเรียนทาใบงานที่ 18 - ใบงานที่ 18 เรื่อง ตรวจใบงาน
เรื่อง Reading Time และ Reading Time
เปรียบเทียบคาตอบกับ
เพื่อน เปลี่ยนกันตรวจ
ตามที่ครูเฉลย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้

1. เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับบุคคลใน
ครอบครัวได้

3.

2. บอกโครงสร้าง
ประโยคเกี่ยวกับอาชีพ
ของบุคคลได้
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ขั้นปฏิบัติ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
5. ครูให้นักเรียนฝึกอ่าน
ภายในกลุ่ม และช่วยกัน
สรุปเรื่องที่อ่าน
6. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 19
เรื่อง My Dad เติมแบบฟอร์ม
ให้สมบูรณ์โดยใช้ข้อมูลจาก
ครอบครัวนักเรียนเองใน Part A
7. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูล
ใน Part B แล้วนาข้อมูลจาก
Part A มาเติมประโยคใน
Part B ให้สมบูรณ์
8. ครูสุ่มนักเรียน 3–4 คน
อ่านออกเสียงข้อความใน
Part B
10 9. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่
นาที 20
เรื่อง Interview Time โดย
เดินสัมภาษณ์เพื่อน 3 คน

กิจกรรมนักเรียน
- นั ก เรี ย นฝึ ก อ่ า นตามครู
และอ่านภายในกลุ่ม แล้ว
สรุปเรื่องที่อ่าน
- นักเรียนทาใบงานที่ 19
เรื่อง My Dad

- นักเรียนศึกษาข้อมูล
ใน Part B แล้วนาข้อมูล
จาก Part A มาเติม
ประโยคใน
Part B ให้สมบูรณ์
- นักเรียนอ่านออกเสียง
ข้อความใน Part B
- นักเรียนทาใบงานที่ 20
เรื่อง Interview Time

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- ใบงานที่ 18 เรื่อง - สังเกตการอ่าน
Reading Time
ของนักเรียน
- ใบงานที่ 19 เรื่อง
My Dad

- ใบงานที่ 19 เรื่อง - แบบประเมินที่ 6
My Dad
ประเมินการเขียน
บรรยาย

- ใบงานที่ 20 เรื่อง - ตรวจใบงาน
Interview Time
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ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้

3. พูดขอข้อมูลอาชีพ
และเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับอาชีพของ
บุคคลได้

4.

ขั้นสรุป

10
นาที

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
และนาข้อมูลที่ได้ กรอกลงใน
Part A
10. ครูให้นักเรียนนาข้อมูล
จากตารางใน Part A เขียนลง
ในประโยคใน Part B
11. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นจั บ คู่ ผ ลั ด
กันอ่านข้อมูลที่ได้ให้เพื่อนฟัง
และครูสุ่มให้นักเรียนอ่านออก
เสียงให้นักเรียนทั้งชั้นฟัง
12. ครูให้นักเรียนพูดคุยกับครู
ถึงอาชีพต่าง ๆ ว่าทุกอาชีพมี
ส่วนสาคัญในสังคม เราทุกคน
ควรภูมิใจในอาชีพที่เราทา
ตราบใดที่เราทาในสิ่งที่สุจริต

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนนาข้อมูลจาก
ตารางใน Part A เขียนลง
ในประโยคใน Part B
- นักเรียนจับคู่ผลัดกัน
อ่านข้อมูลที่ได้

สื่อกำรเรียนรู้

- นักเรียนพูดคุยสนทนา
กับครูถึงอาชีพต่าง ๆ

- PPT

13. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่ม
- นักเรียนเข้ากลุ่ม 4 คน
4 คน พูด ถาม-ตอบ ว่าใคร พูด ถาม-ตอบ ว่าใคร
ต้องการทาอาชีพอะไรในอนาคต

- PPT

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และการ
ใช้เทคโนโลยี
- แบบประเมินที่ 4
การพูดบรรยายตาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
โดยให้โครงสร้างประโยค
เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น
A: What would you like
to be in the future?
B: I’d like to be ชื่ออาชีพ,
and what about you?
A: I’d like to be ชื่ออาชีพ.
14. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปบทเรียน

กิจกรรมนักเรียน
ต้องการทาอาชีพอะไร
ในอนาคต

- นักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
สถานการณ์ที่
กาหนดให้
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8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 18 เรื่อง Reading Time
2. ใบงานที่ 19 เรื่อง My Dad
3. ใบงานที่ 20 เรื่อง Interview Time
4. PowerPoint Presentation (PPT)
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การเขียนข้อมูลอาชีพของบุคคลที่อ่านในเรื่อง
2. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว
3. การพูดขอข้อมูลอาชีพ และเขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคคล
4. ใบงานที่ 1 เรื่อง Reading Time
5. ใบงานที่ 2 เรื่อง My Dad
6. ใบงานที่ 3 เรื่อง Interview Time
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล
ด้ำนทักษะ

ด้ำนควำมรู้
ด้ำน
คุณลักษณะ

วิธีกำร

เครื่องมือ

เกณฑ์
กำรประเมิน

1. ประเมินการพูดประโยคเกี่ ยวกั บ 1. แบบประเมินที่ 4
อาชีพของบุคคลในครอบครัว
2. ประเมินการเขียนบรรยาย
2. แบบประเมินที่ 6
เกี่ยวกับอาชีพของบุคคล
ตรวจใบงาน
1. ใบงานที่ 18 เรื่อง Reading Time
2. ใบงานที่ 19 เรื่อง My Dad
3. ใบงานที่ 20 เรื่องInterview Time
ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต
แบบประเมินที่ 9
มีวินัย และมุ่งมั่นในการทางาน

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ร้อยละ 80

ประเมินความสามารถในการสื่อสาร แบบประเมินที่ 10
การคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

อันพึงประสงค์
สมรรถนะ
สำคัญ
ของผู้เรียน

ประเมิน
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงำนที่ 18 เรื่อง Reading Time
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง My Daddy
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Read a passage and fill in the box.

This is Lady Gaga, a famous (มีชื่อเสียง) American singer.
Her real name is Stefani Joanne Angelina
Germanotta.
She is 25 years old. Her birthday is on 28th March.
Her mum and dad are Italian but they live in New York.
She has got a sister called Natali.
She is pretty. She has got straight black hair, brown
eyes and a long nose. Her favourite singer is Madonna.
Her favourite color is light purple and her favourite
food is spaghetti.
She likes the pop star, Madonna, very much.
Lady Gaga can play the piano very well.
REAL NAME : _________________ JOB : _________________
NICKNAME : _________________

HAIR : _________________

BIRTHDAY : _________________

EYES :_________________

AGE : _________________

FAVOURITE COLOUR :___________

COUNTRY : _________________

FAVOURITE FOOD : _____________

SISTERS/BROTHERS : ____________ FAVOURITE SINGER : ____________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เฉลยใบงำนที่ 18 เรื่อง Reading Time
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง My Daddy
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Read a passage and fill in the box.

This is Lady Gaga, a famous (มีชื่อเสียง) American singer.
Her real name is Stefani Joanne Angelina
Germanotta.
She is 25 years old. Her birthday is on 28th March.
Her mum and dad are Italian but they live in New York.
She has got a sister called Natali.
She is pretty. She has got straight black hair, brown
eyes and a long nose. Her favourite singer is Madonna.
Her favourite color is light purple and her favourite
food is spaghetti.
very much.
Lady
Gaga
can play
the piano very well.
REAL
NAME
: Stefani
Joanne
JOB : singer
Angelina Germanota
NICKNAME : Lady Gaga

HAIR : black

BIRTHDAY : 28th March

EYES : brown

AGE : 25 years old

FAVOURITE COLOUR : light purple

COUNTRY : America

FAVOURITE FOOD : spaghetti

SISTERS/BROTHERS : one sister

FAVOURITE SINGER : Madonna
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงำนที่ 19 เรื่อง My Dad
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง My Daddy
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: A) Complete the form. Use your Dad’s information
เติมข้อความลงในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์
NAME :
NICKNAME :
BIRTHDAY :
AGE :
COUNTRY :
SISTERS/BROTHERS

:

JOB :
HAIR :
EYES :
FAVOURITE COLOUR
FAVOURITE FOOD :
FAVOURITE SINGER :

:

B) Use the information from Part A to complete the passage below.
นาข้อมูลจาก Part A มาเติมลงใน Part B ให้สมบูรณ์

My Dad’s name is ………………………………………… . He is ……….
……………………………… years old. His birthday is on ……………………………
…………………………………… . He has got ………………………brother(s) and
……………………………….. sister(s).
My Dad is a/an …………………………………… . He works at/on……
………………………………………… . He has got …………………………. eyes
and…………………………………………… hair. His favourite colour is ……………
and his fovourite food is …………………… . His favourite singer is……………….
………………………………………… .

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เฉลยใบงำนที่ 19 เรื่อง My Dad
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง My Daddy
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: A) Complete the form. Use your Dad’s information
เติมข้อความลงในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์
NAME :
NICKNAME :
BIRTHDAY :
AGE :
COUNTRY :
SISTERS/BROTHERS

:

JOB :
HAIR :
EYES :
FAVOURITE COLOUR
FAVOURITE FOOD :
FAVOURITE SINGER :

:

B) Use the information from Part A to complete the passage below.
นาข้อมูลจาก Part A มาเติมลงใน Part B ให้สมบูรณ์

My Dad’s name is ………………………………………… . He is ……….
……………………………… years old. His birthday is on ……………………………
…………………………………… . He has got ………………………brother(s) and
……………………………….. sister(s).
My Dad is a/an ……………………………… . He works at/on………………
…………………………………………… . He has got …………………………. eyes
and………………………………………… hair. His favourite colour is ……………
and his fovourite food is ……………………… . His favourite singer is……………….
………………………………………… .

หมำยเหตุ คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงำนที่ 20 เรื่อง Interview Time
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง My Daddy
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: A) Interview your three friends and fill in the box.
สัมภาษณ์เพื่อน และเติมข้อมูลที่ได้ลงในตาราง
Question

Name……………

Name……………

Name…………

What does your
father do?
Where does he
work?
What is he like?
What does he look
like?
B) Write the details from the interview.
เขียนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
Example: Dan’s father is a teacher. He works at school.
He is kind. He has got short black hair.
1. ………………’s father is a ………………… . He works at ……………………………
(Name)
He is ……………………….. . He has got ………………………………………………….
2. ………………’s father is a ……………… . He works at ………………………………
(Name)
He is ………………………….….. . He has got ……………………………………….….
3. ………………’s father is a ……………… . He works at ………………………………
(Name)
He is ………………………….….. . He has got ………………………………………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เฉลยใบงำนที่ 20 เรื่อง Interview Time
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง My Daddy
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: A) Interview your three friends and fill in the box.
สัมภาษณ์เพื่อน และเติมข้อมูลที่ได้ลงในตาราง
Question

Name…………

Name…………

Name……..…

What does your
father do?
Where does he work?
What is he like?
What does he look
like?
B) Write the details from the interview.
เขียนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
Example: Dan’s father is a teacher. He works at school.
He is kind. He has got short black hair.
1. ………………’s father is a ………………… . He works at ……………………………

(Name)
He is ……………………….. . He has got ………………………………………………….
2. ………………’s father is a ……………… . He works at ………………………………

(Name)
He is ………………………….….. . He has got ………………………………………….
3. ………………’s father is a ……………… . He works at ………………………………

(Name)
He is ………………………….….. . He has got ………………………………………….

หมำยเหตุ คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 4
แบบประเมินกำรพูดบรรยำยตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/
รวม
ถูกต้อง คล่องแคล่ว
น้าเสียงประกอบ คะแนน ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
การบรรยาย
คุณภาพ
(4)
(4)
(4)
(12)

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 4
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรพูดบรรยำยตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
ความถูกต้อง

4 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอย่างสมบูรณ์
3 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงส่วนใหญ่
2 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงบางส่วน
1 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ทาให้สื่อสาร
ไม่ได้

ความคล่องแคล่ว 4 หมายถึง พูดต่อเนื่อง ไม่ติดขัด
3 หมายถึง พูดต่อเนื่อง ติดขัดเป็นบางครั้ง
2 หมายถึง พูดไม่ต่อเนื่อง พูดเป็นคา ๆ หยุดเป็นระยะ ๆ
1 หมายถึง พูดติดขัดมาก หยุดพูดเป็นเวลานาน ไม่ครบเนื้อหา หรือไม่พูด
การแสดงท่าทาง/น้าเสียงประกอบการบรรยาย
4 หมายถึง พูดด้วยน้าเสียงและท่าทางเหมาะสมกับการบรรยาย
3 หมายถึง พูดด้วยน้าเสียงเหมาะสมกับการบรรยาย มีท่าทางประกอบบ้าง
2 หมายถึง พูดโดยมีท่าทางประกอบบ้างน้าเสียงค่อนข้างเหมาะสม
1 หมายถึง พูดโดยไม่มีท่าทางประกอบน้าเสียงไม่เหมาะสม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 6
แบบประเมินกำรเขียนบรรยำย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการเขียนบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน การใช้ภาษา
เนื้อหา
รวมคะแนน ระดับคุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 6
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรเขียนบรรยำย
การใช้ภาษา

4 หมายถึง สะกดคาศัพท์ถูกต้อง เลือกใช้คาตรงกับเนื้อหา รูปประโยคถูกต้อง
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง
3 หมายถึง สะกดคาศัพท์ผิดเล็กน้อยพอเดาความหมายได้ เขียนรูปประโยค
ผิดหลักไวยากรณ์เล็กน้อย ใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดเล็กน้อย
2 หมายถึง สะกดคาและรูปประโยคผิดค่อนข้างมากแต่พอเดาความหมายได้
เครื่องหมายวรรคตอนไม่ครบหรือใช้ไม่ถูกต้อง
1 หมายถึง สะกดคาผิดมาก เขียนรูปประโยคไม่ถูกต้อง ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน

เนื้อหา

4 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาครบถ้วน ตรงกับภาพหรือหัวข้อที่กาหนดมากที่สุด
3 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหามาก สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อที่กาหนด
แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
2 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาน้อย ไม่ครบถ้วนสอดคล้องกับภาพหรือหัว ข้อ
ที่กาหนดบางส่วน
1 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาน้อยมาก และไม่สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อ
ที่กาหนดหรือมีรายละเอียดเนื้อหามากแต่ไม่สอดคล้องกับภาพหรือ
หัวข้อที่กาหนด
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
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เกณฑ์กำรประเมินใบงำน
คำชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนคำศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์กำรประเมินกำรฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง My Beloved Father
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 5
เรื่อง Happy Home
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ
ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ
หรือ เรื่องสั้น ๆ
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์โครงสร้างประโยคและสานวนที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน
และครอบครัว ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้
2) บอกโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสียงคาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้
2) อ่านคาบรรยายลักษณะบุคคลแล้วตอบคาถามได้
3) ฟังข้อความแล้วตอบคาถามได้
4) เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน

คำศัพท์ใหม่
โครงสร้ำงทบทวน

โครงสร้ำงใหม่
หน้ำที่ทำงภำษำ

tall, short, thin, fat, big/ brown eyes, long/short hair, nice,
friendly, polite, shy, funny, kind, talkative, diligent, lazy, serious,
straight hair, bald, ponytail, beard, moustache, curly hair,
blond hair, glasses, freckles
hard-working, brave, helpful
What is he like?
He is kind.
What does he look like?
He has short black hair.
I love my father because he is hard-working.
ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
(Asking for and giving information about others)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง My Beloved Father
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 5 เรื่อง Happy Home จำนวน 1 ชั่วโมง
ลำดับที่
1.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้
3. ครูให้นักเรียนเล่นเกมเรียงอักษร
ให้เป็นคาศัพท์ เช่น
aft = fat, ince = nice, etc.
10 4. นักเรียนจับคู่กันทาใบงานที่ 21
นาที เรื่อง Guess Who? อ่านคาบรรยาย
บุคคลและเขียนชื่อบุคคลให้ถูกต้อง
แล้วเปรียบเทียบคาตอบกับเพื่อน
แลกกันตรวจตามที่ครูเฉลย
5. ครูให้นักเรียนฝึกอ่านประโยคใน
ใบงานที่ 21 ตามครู
6. ครูให้นักเรียนจับคู่ทาใบงานที่ 22
เรื่อง My Family ฟังเรื่อง 2 ครั้ง
และเติมคาลงในช่องว่าง และ ใส่ชื่อ

สื่อกำรเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนเล่นเกมเรียงอักษร - PPT
ให้เป็นคาศัพท์

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- นักเรียนทาใบงานที่ 21
- ใบงานที่ 21 เรื่อง - ตรวจใบงาน
เรื่อง Guess Who? และ
Guess Who?
เปรียบเทียบคาตอบกับเพื่อน
แลกกันตรวจตามที่ครูเฉลย
- นักเรียนฝึกอ่านประโยค
ในใบงานที่ 21 ตามครู
- นักเรียนจับคู่ทาใบงานที่ 22 - ใบงานที่ 22 เรื่อง
เรื่อง My Family แล้ว
My Family
เปรียบเทียบคาตอบกับ
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ลำดับที่

2.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

1. บอกความหมาย
คาศัพท์เกี่ยวกับ
ลักษณะของบุคคลได้

2. บอกโครงสร้าง
ประโยคเกี่ยวกับ
ลักษณะของบุคคลได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้

ขัน้ สอน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
บุคคลให้ถูกต้องแล้วเปรียบเทียบ
คาตอบกับเพื่อน แล้วฟังครั้งที่ 3
ตรวจคาตอบจากที่ครูเฉลย
7. ครูให้นักเรียนฝึกอ่านเนื้อเรื่องใน
ใบงานที่ 22 เรื่อง My Family กับเพื่อน
15 8. ครูทบทวนคาศัพท์และโครงสร้าง
นาที ประโยค What does your father
look like?
โดยให้นักเรียนตอบคาถาม
T: What does your father look like?
T: What does your father look like?
T: What does your father look like?
9. ครูทบทวนคาศัพท์และโครงสร้าง
ประโยค What is he like? โดยให้
นักเรียนตอบคาถาม
T: What is he like?
T: What is he like?
T: What is he like?

กิจกรรมนักเรียน
เพื่อน แล้วฟังครั้งที่ 3 ตรวจ
คาตอบจากที่ครูเฉลย
- นักเรียนฝึกอ่านเนื้อเรื่อง
ในใบงานที่ 22
- นักเรียนตอบคาถาม

สื่อกำรเรียนรู้

- PPT

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของนักเรียน

S1: He is fat.
S2: He has got short hair.
S3: He is tall.

S1: He is funny.
S1: He is kind.
S1: He is nice.

- แบบประเมินที่ 4
การพูดบรรยายตาม
สถานการณ์ที่
กาหนดให้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
3. ออกเสียงคาศัพท์
และประโยคเกี่ยวกับ
ลักษณะของบุคคลได้
4. อ่านคาบรรยาย
ลักษณะบุคคลแล้ว
ตอบคาถามได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
10. ครูให้นักเรียนศึกษาคาศัพท์ใหม่
hard-working, brave และ
helpful โดยครูเปิดคาศัพท์ชุด My
Beloved Father นักเรียนออกเสียง
ตามครู ทีละคา คาละ 2-3 ครั้ง
T: hard working
T: brave
T: helpful
11. ครูและนักเรียนช่วยกันหา
คาจากัดความ และอธิบาย
ความหมายของคาศัพท์ใหม่
12. ครูสอน โครงสร้าง
ประโยคใหม่ โดยให้นักเรียนตอบ
คาถามครู ดังนี้
T: Do you love your father?
13. ครูสอนบทสนทนา
T: Do you love your father?
T: Yes, I do.

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนศึกษาคาศัพท์ใหม่

สื่อกำรเรียนรู้

- นักเรียนออกเสียงตามครู - PPT
Ss: hard working
Ss: brave
Ss: helpful
- นักเรียนช่วยกันหาคา
จากัดความ และอธิบาย
ความหมายของคาศัพท์ใหม่
- นักเรียนตอบคาถาม
Ss: Yes, I do.
- Ss: Yes, I do.
I love my father because
he is hard-working.
Ss: Yes, I do.

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
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ลำดับที่

3.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

5. ฟังข้อความแล้ว
ตอบคาถามได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
I love my father because he is
hard-working.
T: Do you love your father?
T: Yes, I do.
I love my father because he is
brave.
T: Do you love your father?
T: Yes, I do.
I love my father because he is
helpful.
10 14. ครูให้นักเรียนฝึกถาม-ตอบกับ
นาที เพื่อนในกลุ่ม โดยใช้คาคุณศัพท์ที่
เรียนมาแล้ว เช่น kind, funny,
polite, nice, diligent etc.
15. ครูตรวจสอบการทาใบงานที่ 22
เรื่อง My Family โดยสุ่มให้นักเรียน
อ่านออกเสียงทีละคน นักเรียน
ช่วยกันสรุปความหมาย

กิจกรรมนักเรียน
I love my father
because he is brave.
Ss: Yes, I do.
I love my father
because he is helpful.

สื่อกำรเรียนรู้

- นักเรียนฝึกถาม-ตอบกับ
เพื่อนในกลุ่ม

- PPT

- นักเรียนอ่านออกเสียง
ทีละคน นักเรียนช่วยกัน
สรุปความหมาย

- ใบงานที่ 22 เรื่อง
My Family

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- สังเกตการถาม-ตอบ
กับเพื่อนในกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่
4.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
6. เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเองได้
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ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นสรุป

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 16. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 23
นาที เรื่อง My Dad วาดรูปพ่อของตนเอง
และเขียนบรรยายรูปร่าง, นิสัยและอื่น ๆ
17. ครูให้นักเรียนจับคู่ผ ลัดกัน อ่ าน
ให้เพื่อนฟัง แล้วครูสุ่มให้นักเรียน
3-4 คน อ่านให้เพื่อนทั้งชั้นฟัง
18. ครูให้นักเรียนแต่ละคนแสดง
ผลงานของตนเอง ครูสุ่มนักเรียน
แต่ละชั้นอ่านเรื่องของตนและติด
ผลงานไว้ที่บอร์ด
19. ครูแจกแบบประเมินตนเองให้
นักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทาใบงานที่ 23
เรื่อง My Dad
- นักเรียนจับคู่ผลัดกันอ่าน
ให้เพื่อนฟัง
- นักเรียนแต่ละคนแสดง
ผลงานของตนเอง
- นักเรียนทาแบบประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- ใบงานที่ 23 เรื่อง - แบบประเมินที่ 10
My Dad
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี
- PPT
- แบบประเมินที่ 5
การอ่านออกเสียง
แบบประเมินที่ 6
การเขียนบรรยาย
- นักเรียนทาแบบ
ประเมินตนเอง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 21 เรื่อง Guess Who?
2. ใบงานที่ 22 เรื่อง My Family
3. ใบงานที่ 23 เรื่อง My Dad
4. PowerPoint Presentation (PPT)
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การออกเสียงและบอกความหมายคาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับลักษณะของบุคคล
2. การบอกโครงสร้างประโยคในการบอกลักษณะของบุคคล
3. การอ่านคาบรรยายลักษณะของบุคคลแล้วตอบคาถาม
4. การฟังข้อความแล้วตอบคาถาม
5. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง
6. ใบงานที่ 21 เรื่อง Guess Who?
7. ใบงานที่ 22 เรื่อง My Family
8. ใบงานที่ 23 เรื่อง My Dad
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล
ด้ำนทักษะ

ด้ำนควำมรู้

วิธีกำร
1. ประเมินการอ่านออกเสียง
2. ประเมินการเขียนบรรยาย
ตรวจใบงาน

ด้ำนคุณลักษณะ ประเมินด้านความซื่อสัตย์สุจริต
อันพึงประสงค์ มีวินัย และมุ่งมั่นในการทางาน
ประเมินความสามารถใน
สมรรถนะสำคัญ
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
ของผู้เรียน
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

เกณฑ์
กำรประเมิน
1. แบบประเมินที่ 5
ผ่านเกณฑ์
2. แบบประเมินที 6
การประเมิน
ร้อยละ 80
1. ใบงานที่ 21 เรื่อง Guess who? ผ่านเกณฑ์
2. ใบงานที่ 22 เรื่อง My Family การประเมิน
3. ใบงานที่ 23 เรื่อง Myself
ร้อยละ 80
แบบประเมินที่ 9
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
แบบประเมินที่ 10
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
เครื่องมือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงำนที่ 21 เรื่อง Guess Who?
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง My Beloved Father
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Read the descriptions and write the names.

Helen

Helen has got short, curly, black hair. She wears glasses. She's got brown
eyes and freckles.
Francine has got short, straight, red hair. She's got green eyes. She hasn’t
got freckles.
Alan has got short, straight, brown hair. He hasn't got freckles. He's got
brown eyes.
Dan has got short, straight, black hair. He hasn't got freckles. He's got dark
brown eyes.
Violet has got long, red, curly hair. She's got freckles and wears glasses. She's
got green eyes.
Susan has got short, brown hair. She's got freckles. She's got brown eyes.
Bob has got short, curly, blond hair. He's got blue eyes. He wears glasses.
He hasn't got freckles.
Frank has got straight, blond hair. He's got blue eyes. He’s got freckles.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เฉลยใบงำนที่ 21 เรื่อง Guess Who?
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง My Beloved Father
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Read the descriptions and write the names.

Helen

Violet

Dan

Frank

Susan

Francine

Bob

Alan

Helen has got short, curly, black hair. She wears glasses. She's got brown
eyes and freckles.
Francine has got short, straight, red hair. She's got green eyes. She hasn’t
got freckles.
Alan has got short, straight, brown hair. He hasn't got freckles. He's got
brown eyes.
Dan has got short, straight, black hair. He hasn't got freckles. He's got dark
brown eyes.
Violet has got long, red, curly hair. She's got freckles and wears glasses. She's
got green eyes.
Susan has got short, brown hair. She's got freckles. She's got brown eyes.
Bob has got short, curly, blond hair. He's got blue eyes. He wears glasses.
He hasn't got freckles.
Frank has got straight, blond hair. He's got blue eyes. He’s got freckles.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงำนที่ 22 เรื่อง My Family
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง My Beloved Father
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Listen, complete the text by the words below and name the people.

kind
generous
good
brave
grandfather

brother
clever

members
wonderful

Hi, my name is Laura, I am 9 years old and I live in London. I have a __________ family
which I love very much. There are six __________in my family. They are my grandparents,
my parents, me and my brother. My __________’ s name is Paul. He is very __________ to
me. My grandmother’s name is Jinny. She is a good cook and a __________ woman. My
father’s name is Jack. He is a __________ fire fighter who helps a lot of people in danger.
My mother’s name is Nanny. She is a nurse and she is always __________. My __________’s
name is Dylan. He is 6 years old, he is __________ and very funny. We get along very
well. I really love my family.
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เฉลยใบงำนที่ 22 เรื่อง My Family
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง My Beloved Father
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Listen, complete the text by the words below and name the people.
Nanny

Jack

Paul
Jinny
Laura
Dylan
kind
generous
good
brave
grandfather

brother
clever

members
wonderful

Hi, my name is Laura, I am 9 years old and I live in London. I have a wonderful family
which I love very much. There are six members in my family. They are my grandparents,
my parents, me and my brother. My grandfather’ s name is Paul. He is very kind to me.
My grandmother’ s name is Jinny. She is a good cook and a good woman. My father’s
name is Jack. He is a brave fire fighter who helps a lot of people in danger. My mother’s
name is Nanny. She is a nurse and she is always generous. My brother’s name is Dylan.
He is 6 years old, he is clever and very funny. We get along very well. I really love my
family.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงำนที่ 23 เรื่อง My Dad
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง My Beloved Father
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Draw a picture of your dad in the box and write his description.
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เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 5
แบบประเมินกำรอ่ำนออกเสียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง
น้าเสียง
รวมคะแนน ระดับคุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ในการอ่าน การเว้นวรรคตอน
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 5
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรอ่ำนออกเสียง
ความถูกต้องในการอ่าน

4 หมายถึง อ่านออกเสียงคาศัพท์/ประโยคได้ถูกต้องทั้งหมด
3 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องเกินครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด
2 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด
1 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด

น้าเสียง การเว้นวรรคตอน

4 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสม
3 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่
2 หมายถึง น้าเสียงค่อนข้างชัดเจนออกเสียงสูงต่าในประโยคค่อนข้าง
ถูกต้องและเว้นวรรคตอนได้เหมาะสมบางส่วน
1 หมายถึง น้าเสียงเบา ไม่ชัดเจน ออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคไม่
ถูกต้องเว้นวรรคตอนไม่เหมาะสม
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แบบประเมินกำรเขียนบรรยำย

แบบประเมินที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการเขียนบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน การใช้ภาษา
เนื้อหา
รวมคะแนน ระดับคุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 6

เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรเขียนบรรยำย
การใช้ภาษา

4 หมายถึง สะกดคาศัพท์ถูกต้อง เลื อกใช้คาตรงกับเนื้อหา รูป ประโยคถูกต้อง
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง
3 หมายถึง สะกดค าศั พ ท์ ผิ ด เล็ ก น้ อ ยพอเดาความหมายได้ เขี ย นรู ป ประโยค
ผิดหลักไวยากรณ์เล็กน้อย ใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดเล็กน้อย
2 หมายถึง สะกดค าและรู ป ประโยคผิ ด ค่ อ นข้ า งมากแต่ พ อเดาความหมายได้
เครื่องหมายวรรคตอนไม่ครบหรือใช้ไม่ถูกต้อง
1 หมายถึง สะกดคาผิดมาก เขียนรูปประโยคไม่ถูกต้อง ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน

เนื้อหา

4 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาครบถ้วน ตรงกับภาพหรือหัวข้อที่กาหนดมากที่สุด
3 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหามาก สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อที่กาหนด
แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
2 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาน้อย ไม่ครบถ้วน สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อ
ที่กาหนดบางส่วน
1 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาน้อยมาก และไม่สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อ
ที่กาหนดหรือมีรายละเอียดเนื้อหามากแต่ไม่สอดคล้องกับภาพหรือ
หัวข้อที่กาหนด
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
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เกณฑ์กำรประเมินใบงำน
คำชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนคำศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์กำรประเมินกำรฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แบบประเมินตนเอง

(My Learning Reflection)
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่______________เรื่อง______________________________________________
1. ประเมินกำรเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับควำมสำมำรถ : ดีมำก ค่อนข้ำงดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รำยกำร

1
2
3
4
5
6

บอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้
บอกโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้
ออกเสียงคาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้
อ่านคาบรรยายลักษณะบุคคลแล้วตอบคาถามได้
ฟังข้อความแล้วตอบคาถามได้
เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองได้

ระดับควำมสำมำรถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้ำใจ/ยังทำได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
……………………………………………...........................................................................................................
........................................................................................................................................................................

3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในกำรเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………......................................................................................................
……………………………………………......................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Goldilocks and the Three Bears
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 6
เรื่อง Bedtime Story
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์ และประโยคในนิทาน การอ่านการฟัง และการเขียนเล่านิทานเรื่อง Goldilocks
and the Three Bears ทาให้ นั กเรี ยนได้ฝึ กอ่านออกเสี ยงข้ อความ นิทานและบทกลอนสั้ น ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านเพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านต่อไป
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกความหมายคาศัพท์ใหม่ในนิทานได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสียงคาศัพท์ กลุ่มคา และประโยคในนิทานได้
2) อ่านนิทานแล้วระบุใจความสาคัญและรายละเอียดได้
3) อ่านนิทานแล้วเขียนสรุปได้
4) เล่านิทานโดยใช้น้าเสียงที่เหมาะสมกับเรื่องที่เล่า
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน

Once upon a time
คาศัพท์กริยาแสดงรูปอดีต (Past Tense)
come - came
go - went
eat - ate
sit - sat
see - saw
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คำศัพท์ใหม่

โครงสร้ำงทบทวน

โครงสร้ำงใหม่
หน้ำที่ทำงภำษำ

golden curls
คาศัพท์กริยาแสดงรูปอดีต (Past Tense)
break - broke
run – ran
wake – wok
say - said
jump – jumped
ประโยคคาสั่ง Imperative
ประโยคแสดงอดีต (Past Simple Tense)
Subject + V2
การให้คาแนะนา และบอกเล่าเรื่อง (Giving advice and telling story)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Goldilocks and the Three Bears
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 6 เรื่อง Bedtime Story จำนวน 1 ชั่วโมง

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

1.

2.

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน

1. บอกความหมาย
คาศัพท์ใหม่ในนิทาน
ได้

2. ออกเสียงคาศัพท์
กลุ่มคา และประโยค
ในนิทานได้

ขั้นสอน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
25 3. ครูให้นักเรียนฟัง Chant: Mary
นาที Had a Little Lamb เที่ยวจากนัน้ ให้
นักเรียนอ่านตามครู 2 รอบ
Mary had a little lamb,
Little lamb, little lamb,
Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow.
And everywhere that Mary
went, Mary went, Mary went,
Everywhere that Mary went,
The lamb was sure to go.

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

- นักเรียนทักทายครู

- PPT

- นักเรียนฟัง Chant:
Mary Had a Little
Lamb 1 เที่ยว และ
นักเรียนอ่านตามครู
2 รอบ

- Chant: Mary
Had a Little
Lamb

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

218

ลำดับที่
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จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู
4. ครูสรุปเนื้อหาบทร้อยกรอง และ
ให้นักเรียนสังเกตคากริยาที่ขีดเส้นใต้
ครูอธิบายเรื่องที่เป็นอดีต กริยา
จะต้องเปลี่ยนไป เช่น has had,
is was, go went
5. ครูให้นักเรียนจับคู่กันทา
ใบงานที่ 24 เรื่อง Story Matching
6. นักเรียนตรวจคาตอบจากที่ครู
เฉลย
7. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนฝึกอ่าน
เนื้อเรื่องตามใบงาน
8. ครูอ่านนิทานเรื่อง Goldilocks
and the Three Bears ในลักษณะ
ของการเล่านิทาน โดยทาท่าทาง
และน้าเสียงประกอบการเล่า
ครูเล่านิทานทีละตอน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- นักเรียนสังเกตคากริยา - PPT
ที่ขีดเส้นใต้

- นักเรียนจับคู่กันทา
ใบงานที่ 24 เรื่อง
Story Matching

- ใบความรู้ที่ 4
เรื่อง Goldilocks
and the Three
Bears

- นักเรียนฟังนิทานคาด - PPT
เดาความหมายของเรื่อง
จากท่าทางและน้าเสียง
ประกอบการเล่าของครู

- ตรวจใบงาน

- สังเกตการอ่าน
จับใจความ
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3.

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

3. อ่านนิทานแล้ว
ระบุใจความสาคัญ
และ
รายละเอียดได้
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ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

9. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้
ที่ 4 เรื่อง Goldilocks and the
Three Bears ครูเล่านิทาน ทาท่า
ทางและน้าเสียงประกอบการเล่าที
ละตอน หรือตามความเหมาะสม
แล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม
10. ครูอธิบายการทา Story Map
ให้นักเรียนฟังพร้อมกันว่าสิ่งที่ต้อง
ใส่ในแผนภูมิก็คือ ชื่อเรื่อง ฉาก ตัว
ละคร และเนื้อเรื่องตามลาดับ
ตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบ
10 11. ครูให้นักเรียนจับคู่ทา
นาที ใบงานที่ 25 เรื่อง แผนภูมิเนื้อเรื่อง
(Story map)
12. ครูให้นักเรียนตรวจสอบผลงาน
ของตนเองกับเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ และ
ช่วยกันแก้ไข

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนศึกษา
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง
Goldilocks and the
Three Bears แล้ว
นักเรียนออกเสียงตาม

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- ใบงานที่ 24 เรื่อง
Story Matching

- นักเรียนจับคู่ทาใบงาน - ใบงานที่ 25 เรื่อง
ที่ 25 เรื่อง แผนภูมิเนื้อ แผนภูมิเนื้อเรื่อง
เรื่อง (Story map)
(Story map)
- นักเรียนตรวจสอบ
ผลงานของตนเองกับ
เพื่อน

- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี
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จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสรุป

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

13. ครูให้นักเรียนนาเสนอแผนภูมิ
เนื้อเรื่อง Goldilocks and the
Three Bears
10 14. ครูให้นักเรียนอาสาสมัคร
นาที ออกมาเล่านิทานเรื่อ Goldilocks
and the Three Bears ประมาณ
3 คน ให้เพื่อนในชั้นช่วยกันประเมิน
ว่าใครเล่าได้สนุกอันดับ 1, 2 และ 3
15. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

- นักเรียนนาเสนอแผนภูมิ - PPT
เนื้อเรื่อง Goldilocks
and the Three Bears
- นักเรียนอาสาสมัคร
ออกมาเล่านิทาน

- นักเรียนสรุปบทเรียน
ร่วมกัน

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
- แบบประเมินที่ 6
การเขียนบรรยาย
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8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. Chant: Mary Had a Little Lamp
2. ใบงานที่ 24 เรื่อง Story Matching
3. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง Goldilocks and the Three Bears
4. ใบงานที่ 25 เรื่อง แผนภูมิเนื้อเรื่อง (Story map)
5. PowerPoint Presentation (PPT)
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การออกเสียงและบอกความหมายคาศัพท์ กลุ่มคา และประโยคในนิทาน
2. การอ่านนิทานแล้วระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
3. การอ่านนิทานแล้วเขียนสรุป
4. การเล่านิทานโดยใช้น้าเสียงที่เหมาะสมกับเรื่องที่เล่า
5. ใบงานที่ 24 เรื่อง Story Matching
6. ใบงานที่ 25 เรื่อง แผนภูมิเนื้อเรื่อง (Story map)
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
และประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ตรวจใบงาน
1. ใบงานที่ 24 เรื่อง Story Matching ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้ำนควำมรู้
2. ใบงานที่ 25 เรื่อง แผนภูมิ
ร้อยละ 80
เนื้อเรื่อง (Story Map)
ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต แบบประเมินที่ 9
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ด้ำนคุณลักษณะ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
อันพึงประสงค์
ในการทางาน
ประเมินความสามารถใน แบบประเมินที่ 10
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะสำคัญ การสื่อสาร การคิด
ของผู้เรียน
การแก้ปัญหาและการใช้
ทักษะชีวิต
ด้ำนทักษะ

ประเมินการอ่านจับใจความ แบบประเมินที่ 6

เกณฑ์กำรประเมิน

222

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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Once upon a time in ใบควำมรู
the middle
woods, and the Three Bears
้ที่ 4ofเรื่อthe
ง Goldilocks
There were three bears. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
One was a Papaแผนกำรจั
bear, ดกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Goldilocks and the Three Bears
One was a Mama
รำยวิชำbear,
ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
One was a Baby bear.
Along came the girl with the golden curls.
She knocked on the door but no one was there.
So she walked right in because she didn't care.
Home, home, home, came the Papa bear,
Home, home, home, came the Mama bear,
Home, home, home, came the Baby bear.
(Change voice with each bear.)
" Someone ate my porridge!," said the Papa bear. (Use deep voice.)
"Grrrrrrrr!" (Make claws of hands.)
"Someone ate my porridge!," said the Mama bear. (Use soft voice.)
"Ahhhhhhh!" (Put hands to face in shock.)
"Someone ate my soup! ," said the Baby bear. (Use high, squeaky voice.)
Hmmmmmph!" (Cross arms across chest and make pouting face.)
"Someone sat in my chair!," said the Papa bear."Grrrrrrrrr!"
"Someone sat in my chair!," said the Mama bear. "Ahhhhhhh!"
"Someone broke my seat!," said the Baby bear. "Hmmmmmph!"
"Someone slept in my bed!," said the Papa bear."Grrrrrrrrr!"
"Someone slept in my bed!," said the Mama bear."Ahhhhhhhh!"
"Someone is still in my bed!," said the Baby bear. Hmmmmmph!"
(Change to a whisper.)
Just then Goldilocks woke up. (Scream) "Aaaaahhhhhhhhh!"
She jumped out of bed,
And she ran out of there!
"Bye, bye, bye," said the Papa bear.
"Bye, bye, bye," said the Mama bear.
"Hey, hey, hey," said the Baby bear. "This is the end of our tale."
ปรับจาก http://www.esl4kids.net/chants/threebears.html
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงำนที่ 24 เรื่อง Story Matching
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Goldilocks and the Three Bears
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Match each part of the story with the correct picture by writing a number in the box.
The Story
1. Once upon a time in the middle of the woods,
There were three bears. One was a Papa bear. One was a Mama bear. One
was a Baby bear.
2. Goldilocks ate all the porridge in the little bowl.
3. Goldilocks sat on the little chair and it broke,
4. Goldilocks went to sleep on the little bed.
5. Someone's been eating my porridge!," said the Papa bear.

"Someone's been eating my porridge!," said the Mama bear.
"Someone has eaten my soup! ," said the Baby bear
6. "Someone's been sitting in my chair!," said the Papa bear.
"Someone's been sitting in my chair!," said the Mama bear.
"Someone has broken my seat ! ," said the Baby bear.
7."Someone's been sleeping in my bed!," said the Papa bear.
"Someone's been sleeping in my bed!," said the Mama bear .
"Someone is still in my bed ! ," said the Baby bear.
8. Just then Goldilocks woke up. "Aaaaahhhhhhhhh!"
She jumped out of bed,
And she ran out of there!

The pictures

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เฉลยใบงำนที่ 24 เรื่อง Story Matching
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Goldilocks and the Three Bears
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Match each part of the story with the correct picture by writing a number in the box.
The Story
1. Once upon a time in the middle of the woods,
There were three bears. One was a Papa bear. One was a Mama bear. One was
a Baby bear.
2. Goldilocks ate all the porridge in the little bowl.
3. Goldilocks sat on the little chair and it broke,
4. Goldilocks went to sleep on the little bed.
5. Someone's been eating my porridge!," said the Papa bear.

"Someone's been eating my porridge!," said the Mama bear.
"Someone has eaten my soup! ," said the Baby bear
6. "Someone's been sitting in my chair!," said the Papa bear.
"Someone's been sitting in my chair!," said the Mama bear.
"Someone has broken my seat ! ," said the Baby bear.
7."Someone's been sleeping in my bed!," said the Papa bear.
"Someone's been sleeping in my bed!," said the Mama bear .
"Someone is still in my bed ! ," said the Baby bear.
8. Just then Goldilocks woke up. "Aaaaahhhhhhhhh!"
She jumped out of bed,
And she ran out of there!

The pictures
2

1

3

8

4

6

5

7
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงำนที่ 25 เรื่อง แผนภูมิเนื้อเรื่อง (Story Map)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Goldilocks and the Three Bears
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Work in pair, read the story “Goldilocks and the Three Bears” and write the story map.
Story Map
Title: ________________________
____________________________
Characters:

Setting:

_______________________
_______________________
_______________________

________________________
________________________
_____________________

Beginning:
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
__

one was a Baby
bear.

Middle:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
__________________

End:
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
__________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เฉลยใบงำนที่ 25 เรื่อง แผนภูมิเนื้อเรื่อง (Story Map)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Goldilocks and the Three Bears
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Instructions: Work in pair, read the story “Goldilocks and the Three Bears” and write the story map.
Story Map
Title: Goldilocks and the Three
Bears
Characters:

Setting:

Goldilocks, Papa bear,
Mama bear and Baby
bear

In the middle of the
woods
In the bear's house

Beginning:
There were three
bears,
one was a Papa
bear,
one was a Mama
bear,
one was a Baby
bear.

Middle:
Along came the girl
with the golden curls.
She knocked on the
door but no one was
there. So she walked
right in because she
didn't care.
She ate the Baby
bear's porridge, she
sat on Baby bear's
chair, and she slept in
Baby bear's bed.

End:
The three bears
came home and
Goldilocks ran away.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

สื่อสำหรับครู
(ควำมรู้สำหรับครู/เพลง/บัตรคำ/บัตรภำพ/เกม/PowerPoint)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Goldilocks and the Three Bears
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

แผนภูมิ Chant
Chant: Marry Had a Little Lamb
Mary had a little lamb,
Little lamb, little lamb,
Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow.
And everywhere that Mary went,
Mary went, Mary went,
Everywhere that Mary went,
The lamb was sure to go.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 6
แบบประเมินกำรเขียนบรรยำย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน______________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการเขียนบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
เลขที่ ชื่อ–สกุล

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

รายการประเมิน การใช้ภาษา
(4)

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

เนื้อหา
(4)

รวมคะแนน ระดับคุณภาพ
(8)

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 6
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรเขียนบรรยำย
การใช้ภาษา

4 หมายถึง สะกดคาศัพท์ถูกต้อง เลือกใช้คาตรงกับเนื้อหา รูปประโยคถูกต้อง
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง
3 หมายถึง สะกดคาศัพท์ผิดเล็กน้อยพอเดาความหมายได้ เขียนรูปประโยค
ผิดหลักไวยากรณ์เล็กน้อย ใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดเล็กน้อย
2 หมายถึง สะกดคาและรูปประโยคผิดค่อนข้างมากแต่พอเดาความหมายได้
เครื่องหมายวรรคตอนไม่ครบหรือใช้ไม่ถูกต้อง
1 หมายถึง สะกดคาผิดมาก เขียนรูปประโยคไม่ถูกต้อง ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน

เนื้อหา

4 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาครบถ้วน ตรงกับภาพหรือหัวข้อที่กาหนดมากที่สุด
3 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหามาก สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อที่กาหนด
แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
2 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาน้อย ไม่ครบถ้วน สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อ
ที่กาหนดบางส่วน
1 หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาน้อยมาก และไม่สอดคล้องกับภาพหรือหัวข้อ
ที่กาหนดหรือมีรายละเอียดเนื้อหามากแต่ไม่สอดคล้องกับภาพหรือ
หัวข้อที่กาหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 10

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง Put On the Puppet Show
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
เวลำ 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 6
เรื่อง Bedtime Story
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
2. สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเรียนรู้ คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการเชิดหุ่นนิทานภาษาอังกฤษด้วยหุ่นถุงกระดาษและการ
แสดงบทบาทสมมติ นิ ทานภาษาอั ง กฤษ เรื่ อง Goldilocks and the Three Bears ท าให้ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ใช้
ภาษาอังกฤษจากการเล่านิทาน
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับขั้นตอนในการทาหุ่นถุงกระดาษได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสียงคาศัพท์และประโยค เกี่ยวกับขั้นตอนการทาหุ่นถุงกระดาษได้
2) ปฏิบัติตามขั้นตอนการทาหุ่นถุงกระดาษได้
3) แสดงบทบาทสมมติโดยการใช้หุ่นถุงกระดาษได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สำระกำรเรียนรู้
คำศัพท์ทบทวน
คำศัพท์ใหม่
โครงสร้ำงทบทวน
โครงสร้ำงใหม่
หน้ำที่ทำงภำษำ

ประโยคคาสั่ง Imperative
Past Simple Tense
การพูดเพื่อแสดงบทบาทสมมติ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 55
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง Put On the Puppet Show
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 หน่วยย่อยที่ 6 เรื่อง Bedtime Story จำนวน 1 ชั่วโมง
ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

1.

2.

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นนำเข้ำสู่
บทเรียน

1. บอกความหมาย
คาศัพท์เกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการทาหุ่น
ถุงกระดาษได้

ขัน้ สอน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้
3. ครูแสดงตัวอย่างหุ่นถุงกระดาษที่
ทาสาเร็จแล้วให้นักเรียนดู
4. ครูให้นักเรียนฟัง Chant: Three
Brown Bears อ่านและทาท่า
ประกอบจากแผนภูมิ
15 5. ครูนาเสนอคาศัพท์ ด้วยของจริง
นาที คู่กบั คาศัพท์ โดยให้นักเรียนพูดออก
เสียงตามครูพร้อมกัน 2-3 ครั้ง และ
ครูสุ่มให้นักเรียนให้ออกเสียงทีละคน
ดังนี้ paper bag puppet (หุ่นถุง
กระดาษ), glue (กาว), scissors
(กรรไกร), colour (สี, ระบายสี)

กิจกรรมนักเรียน

สื่อกำรเรียนรู้

- นักเรียนทักทายครู

- PPTตัวอย่าง
หุ่นถุงกระดาษที่
ทาสาเร็จแล้ว

- นักเรียนฟัง Chant:
Three Brown Bears
อ่านและทาท่าประกอบ
จากแผนภูมิ
- นักเรียนพูดออกเสียง
ตามครูพร้อมกัน 2-3 ครั้ง
จากนั้นออกเสียงทีละคน

- PPT
- Chant: Three
Brown Bears

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้

- PPTคาศัพท์
- แบบประเมินที่ 5 แบบ
- หุ่นถุงกระดาษ ประเมินการอ่านออก
เสียง
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ลำดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้

2. ออกเสียงคาศัพท์
และประโยค เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทาหุ่นถุง
กระดาษได้

3.

3. ปฏิบัติตามขั้นตอน
การทาหุ่นถุงกระดาษได้

ขั้นปฏิบัติ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

6. ครูสาธิตการทาหุ่นถุงกระดาษ
(paper bag puppet) ขณะสาธิต
ครูนาเสนอคาศัพท์แสดงการปฏิบัติ
ในขั้นตอนต่าง ๆ โดยให้นักเรียนพูด
ออกเสียงตามครูพร้อมกัน 2-3 ครั้ง
Colour the picture. (ระบายสี
รูปภาพ) Cut and paste the picture
on a paper bag. (ตัดภาพและติดลง
บนถุงกระดาษ) Then you have a
paper bag puppet. (แล้วคุณก็ได้
หุ่นถุงกระดาษ)
20 7. ครูตรวจสอบความเข้าใจ ขั้นตอน
นาที การทาหุ่นถุงกระดาษ โดยให้นักเรียน
ออกเสียงและบอกความหมาย
8. ครูแจกอุปกรณ์การทาหุ่นถุง
กระดาษให้นักเรียนปฏิบัติการทา
หุ่นถุงกระดาษโดยฟังคาสั่ง คาชี้แจง
ของครูในแต่ละขั้นตอน

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนพูดออกเสียง
ตามครูพร้อมกัน
2-3 ครั้ง

สื่อกำรเรียนรู้
- PPT
ขั้นตอนการทา
หุ่นถุงกระดาษ

- นักเรียนออกเสียงและ - PPT
บอกความหมาย
ขัน้ ตอนการทา
หุ่นถุงกระดาษ
- นักเรียนปฏิบัติการทา
หุ่นถุงกระดาษ

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
- สังเกตการอ่าน
ออกเสียง

- แบบประเมินที่ 7
การพูดแสดงบทบาท
สมมติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

ลำดับที่

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้
4. แสดงบทบาทสมมติ
โดยการใช้หุ่นถุง
กระดาษได้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้

237

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

9. ครูทบทวนเรื่อง Goldilocks and
the Three Bears โดยให้นักเรียน
ฝึกอ่านออกเสียงตามครูจาก
ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง Goldilocks
and the Three Bears เมื่อนักเรียน
อ่านจบแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านเอง
จนคล่อง ครูสังเกตและช่วยเหลือ
นักเรียนทุกคน จากนั้นครูประเมิน
โดยแบบประเมินที่ 5
10. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มทาหุ่น
ถุงกระดาษจากใบงาน Make a
Paper Bag Puppet แล้วแบ่ง
บทบาทและหน้าที่ในการเชิดหุ่น

- นักเรียนฝึกอ่านออก
เสียงตามครู

- นักเรียนเข้ากลุ่มทา
หุ่นถุงกระดาษ

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
แบบประเมินที่ 5
- แบบประเมิน
การอ่านออกเสียง

- ใบงานที่ 26

- แบบประเมินที่ 9 แบบ
ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต ความมีวินัย
ความใฝ่เรียนรู้และความ
มุ่งมั่นในการทางาน
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ลำดับที่
4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
กำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรจัด เวลำ
กำรเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นสรุป

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมครู

10 11. ครูให้นักเรียนแต่กลุ่มแสดงผลงาน
นาที ของตนเองในกลุ่ม จากนั้นอาสาสมัคร
นักเรียนออกมา 1 กลุ่ม อ่านเรื่อง
และแสดงการเชิดหุ่นของตน
12. ติดผลงานหุ่นถุงกระดาษไว้ที่
บอร์ดแสดงผลงาน
13. ครูแจกแบบประเมินตนเองและ
แบบบันทึกการเรียนรู้ให้นักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนแต่กลุ่มแสดง
ผลงานของตนเอง
- นักเรียนแต่ละคน
แสดงผลงานของตนเอง
- นักเรียนทาแบบ
ประเมินตนเองและ
แบบบันทึกการเรียนรู้
ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล

สื่อกำรเรียนรู้

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้
- แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี
- แบบประเมินตนเอง
- แบบบันทึกการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
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8. สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง Goldilocks and the Three Bears
2. ตัวอย่างหุ่นถุงกระดาษ
3. ใบงานที่ 26 เรื่อง Make a Paper Bag Puppet
4. ถุงกระดาษ กรรไกร กาว สี
5. PowerPoint Presentation (PPT)
6. แบบทดสอบหลังเรียนประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
9. กำรประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การออกเสียง บอกความหมายคาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการทาหุ่นถุงกระดาษ
2. การปฏิบัติตามขั้นตอนการทาหุ่นถุงกระดาษ
3. การแสดงบทบาทสมมติโดยการใช้หุ่นถุงกระดาษ
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นกำรวัด
วิธีกำร
และประเมินผล
ทักษะ
1. ประเมินการอ่านออกเสียง
2. ประเมินการพูดแสดง
บทบาทสมมติ

เครื่องมือ

เกณฑ์
กำรประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

1. แบบประเมินที่ 5
แบบประเมินการอ่านออกเสียง
2. แบบประเมินที่ 7 แบบสังเกต
การทางานกลุ่ม
ควำมรู้
การเชิดหุ่นถุงกระดาษ
แบบประเมินที่ 7 การพูดแสดง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
บทบาทสมมติ
คุณลักษณะ ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต
แบบประเมินที่ 9 แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ประเมิน
อันพึงประสงค์ ความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้และ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย
ความมุ่งมั่นในการทางาน
ความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นใน
การทางาน
สมรรถนะสำคัญ ประเมินความสามารถในการ
แบบประเมินที่ 10
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ของผู้เรียน
สื่อสารการคิดการแก้ปัญหา
แบบประเมินความสามารถใน
และการใช้ทักษะชีวิต
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบควำมรู้ที่ 5 เรื่อง Goldilocks and the Three Bears
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง Put On the Puppet Show
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
Once upon a time in the middle of the woods, there were three bears. One
was a Papa bear, one was a Mama bear,one was a Baby bear.
Along came the girl with the golden curls. She knocked on the door
but no one was there. So she walked right in because she didn't care.
Home, home, home, came the Papa bear.
Home, home, home, came the Mama bear.
Home, home, home, came the Baby bear.
(Change voice with each bear.)

"Someone ate my porridge!," said the Papa bear. (Use deep voice.)
"Grrrrrrrr!"
(Make claws of hands.)
"Someone ate my porridge!," said the Mama bear. (Use soft voice.)
"Ahhhhhhh!"
(Put hands to face in shock.)
"Someone ate my soup! ," said the Baby bear. (Use high, squeaky voice.)
“Hmmmmmph!" (Cross arms across chest and make pouting face.)
"Someone sat in my chair!," said the Papa bear."Grrrrrrrrr!"
"Someone sat in my chair!," said the Mama bear. "Ahhhhhhh!"
"Someone broke my seat!," said the Baby bear. "Hmmmmmph!"
"Someone slept in my bed!," said the Papa bear."Grrrrrrrrr!"
"Someone slept in my bed!," said the Mama bear."Ahhhhhhhh!"
"Someone is still in my bed!," said the Baby bear. Hmmmmmph!"
(Change to a whisper.)

Just then Goldilocks woke up. (Scream) "Aaaaahhhhhhhhh!"
She jumped out of bed, and she ran out of there!
"Bye, bye, bye," said the Papa bear.
"Bye, bye, bye," said the Mama bear.
"Hey, hey, hey," said the Baby bear. "This is the end of our tale."

ปรับจาก http://www.esl4kids.net/chants/threebears.html
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงำนที่ 26 เรื่อง Make a Paper Bag Puppet
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง Put On the Puppet Show
Tom รำยวิ
and ชMum
sweep
ำ ภำษำอั
งกฤษtheรหัfloor.
สวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ขั้นตอนกำรทำกิจกรรม ระบายสี ตัดภาพติดบนถุงกระดาษแล้วนามาเชิดหุ่น
Instructions: Colour, cut and paste then put on a puppet show.

แผนภูมิ Chant

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
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สื่อสำหรับครู บัตรคำ/บัตรภำพ/ควำมรู้สำหรับครู
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง Put On the Puppet Show
รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ รหัสวิชำ อ15101 ภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

Chant: Three Brown Bears
By Judith McNitt (Sung to "Three Blind Mice")
Three brown bears.
Three brown bears.
See all their beds.
See all their chairs.
The mommy cooked in
a big brown pot.
The daddy's porridge
Was much too hot.
The baby bear
Always cried a lot.
Three brown bears

.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 5
แบบประเมินกำรอ่ำนออกเสียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง
น้าเสียง
รวมคะแนน ระดับคุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ในการอ่าน การเว้นวรรคตอน
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family

245

แบบประเมินที่ 5
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรอ่ำนออกเสียง
ความถูกต้องในการอ่าน

4 หมายถึง อ่านออกเสียงคาศัพท์/ประโยคได้ถูกต้องทั้งหมด
3 หมายถึ ง อ่ า นออกเสี ย งได้ ถู ก ต้ อ งเกิ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนค าศั พ ท์ /
ประโยคทั้งหมด
2 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด
1 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด

น้าเสียง การเว้นวรรคตอน

4 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสม
3 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่
2 หมายถึง น้าเสียงค่อนข้างชัดเจนออกเสียงสูงต่าในประโยคค่อนข้าง
ถูกต้องและเว้นวรรคตอนได้เหมาะสมบางส่วน
1 หมายถึง น้าเสียงเบา ไม่ชัดเจน ออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคไม่
ถูกต้องเว้นวรรคตอนไม่เหมาะสม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 7
แบบสังเกตกำรทำงำนกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน______________________________________________
คำชี้แจง ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
การแสดง ความรับผิดชอบ
รวม
ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ร่วมมือ ความคิดเห็น
คะแนน คุณภาพ
(4)
(4)
(4)
(12)

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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แบบประเมินที่ 7
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรทำงำนกลุ่ม
ความร่วมมือ

4 หมายถึง สมาชิกทุกคนร่วมมือทางานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม
3 หมายถึง สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมมือทางานมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
2 หมายถึง สมาชิกทุกคนทางานที่ได้รับมอบหมาย แต่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม
1 หมายถึง สมาชิกบางคนไม่ทางาน ไม่มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม

การแสดงความคิดเห็น

4 หมายถึง สมาชิกทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น
3 หมายถึง สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมแสดงความคิดเห็น
2 หมายถึง สมาชิกครึ่งหนึ่งร่วมแสดงความคิดเห็น
1 หมายถึง สมาชิกน้อยกว่าครึ่งหนึ่งร่วมแสดงความคิดเห็น

ความรับผิดชอบ

4 หมายถึง สมาชิกทุกคนทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กาหนด
3 หมายถึง สมาชิกส่วนใหญ่ทางานที่ได้รับจนบรรลุเป้าหมาย แต่เสร็จไม่ตรงกาหนดเวลา
2 หมายถึง สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งไม่ทางานตามที่ได้รับมอบหมายงานเสร็จ
บางส่วน และไม่ตรงกาหนดเวลา
1 หมายถึง สมาชิกไม่มีความรับผิดชอบ ทางานไม่บรรลุเป้าหมาย งานไม่แล้วเสร็จ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family

249

แบบประเมินที่ 10

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คำชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์กำรประเมินใบงำน
คำชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนคำศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์กำรประเมินกำรฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
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แบบประเมินตนเอง

(My Learning Reflection)
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่______________เรื่อง______________________________________________
1. ประเมินกำรเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับควำมสำมำรถ : ดีมำก ค่อนข้ำงดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รำยกำร

ระดับควำมสำมำรถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

บอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับขั้นตอนในการทา
1 หุ่นถุงกระดาษได้
ออกเสียงคาศัพท์และประโยค เกี่ยวกับขั้นตอนการทา
2 หุ่นถุงกระดาษได้
3 ปฏิบัติตามขั้นตอนการทาหุ่นถุงกระดาษได้
4 แสดงบทบาทสมมติโดยการใช้หุ่นถุงกระดาษได้
2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้ำใจ/ยังทำได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...... ……………………………………………............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในกำรเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………........................................................................................................
……………………………………………........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
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คำชี้แจง หลังจำกนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้นักเรียนบันทึกกำรเรียนรู้ของตนเองตำมหัวข้อต่อไปนี้

บันทึกกำรเรียนรู้ของฉัน.....

สิ_____________________________________________________
่งที่ฉันชอบในหน่วยกำรเรียนรู้นี้
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

สิ่งที่ฉันอยำกรู้เพิ่มเติม

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

สิ_________________________________________________________________
่งที่ฉันคิดว่ำมีประโยชน์มำกที่สุดและจะนำไปใช้
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
School Life
รหัสวิชา อ15101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 13 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ป.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่งคาขอร้องและคาแนะนาที่ฟังและอ่าน
ป.5/2 อ่านออกเสียงข้อความนิทานและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน
ป.5/3 เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน
ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องสั้นๆ
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ป.5/2 ใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาขออนุญาตและให้คาแนะนาง่ายๆ
ป.5/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ
ป.5/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
ป.5/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ป.5/2 เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
ป.5/1 ใช้ถ้อยคาน้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
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สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วัด
ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และนาเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด
ป.5/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนจากใน
ห้องเรียนออกไปสู่ชุมชนรอบโรงเรียนทา ให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและชุมชนซึ่ง
สามารถนาไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
2. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาในชีวิตประจาวัน
3. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน
4. การถามและให้ข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของ
5. การปฏิบัติตามคาแนะนา
6. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม
7. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาและงานกีฬา
8. การบอกขั้นตอนการทาบัตรอวยพร/ตารางคาศัพท์/การปฏิบัติกิจกรรมประกอบเพลง
9. การบอกขั้นตอนการทาบัตรอวยพรและตารางคาศัพท์
10. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียน
11. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่รอบบริเวณโรงเรียนและในชุมชน
12. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทาง
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการสื่อสาร (การฟังพูดอ่านและเขียน)
2. กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการคิด
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เจตคติ
1. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. การกล้าแสดงออก
3. ความมีเหตุผล
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
1. การตอบคาถามเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
2. การบอกความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
3. การออกเสียงและบอกความหมายคาศัพท์ข้อความและประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาใน
ชีวิตประจาวัน
4. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาในชีวิตประจาวัน
5. การออกเสียงและบอกความหมายคาศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน
6. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในห้องเรียน
7. การถามและให้ข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของ
8. การพูดให้คาแนะนาในสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ
9. การเขียนประโยคแนะนาสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติประกอบภาพ
10. การเขียนประโยคแสดงถึงสิ่งที่ควรทาและไม่ควรทาในการอยู่ค่ายพักแรมประกอบภาพ
11. การพูดบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานกีฬาโรงเรียน
12. การใช้คาบุพบทบอกตาแหน่งของสถานที่ต่าง
13. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียน
14. การบอกตาแหน่งของสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
15. การเขียนแผนผังสถานที่ต่างๆจากการฟัง
16. การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทาง
17. ความถูกต้องของใบงาน
18. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
19. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
20. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

257

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง What I Learn (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1
เรื่อง My Classroom
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความ
สั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือ
เรื่องสั้นๆ
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนาเสนอด้วยการพูด/
การเขียน
ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียน การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา
ที่เรียน เวลา ตารางเรียน กิจกรรมการเรียนของแต่ละวิชาทาให้นั กเรียนได้ฝึ กใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
ในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ตอบคาถามเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลา และตารางเรียนจากเรื่องที่อ่านและฟังได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดถาม-ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาเรียน และตารางเรียนได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่

subject, English, Thai, mathematics, science, social studies, art,
PE, computer, boy scout, club, guidance, music
geography, Chinese, history, information technology (IT), begin,
start, finish, schedule, before, after
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โครงสร้างทบทวน

โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

Mandy has history on Wednesday.
Tony and Peter have computer on Friday.
A: When do _________ have an art class?
B: I have art class ______________.
A: When do _______ study English?
B: I study English ______________.
A: What time does the lesson (school) (begin/start/finish)?
B: It_____________ (begins/starts/finishes) at ten o’clock.
การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา เวลา และตารางเรียน
(Asking for and giving information about subjects, time and schedule)

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ลาดับที่
1.

2.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง What I Learn (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง My Classroom จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้าสู่
3 1. ครูทักทายนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู
- PPT
บทเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
ขั้นปฏิบัติ

30 3. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ ได้แก่
นาที geography, Chinese, history,
information technology (IT)
โดยใช้บัตรภาพคาศัพท์ชุด What
I Learn (1) เพื่อฝึกการออกเสียง
และเรียนรู้ความหมาย
4. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 1
เรื่อง What Do They Learn?
อ่านตารางเรียนที่กาหนดให้แล้ว
เติมชื่อวิชาในประโยคให้สมบูรณ์
5. ครูเฉลยคาตอบใบงานที่ 1

การประเมิน
การเรียนรู้

- นักเรียนฝึกออกเสียง
ตามครู

- บัตรภาพ
คาศัพท์ชุด
What I Learn
(1)

- นักเรียนทาใบงานที่ 1

- ใบงานที่ 1 เรื่อง - ตรวจใบงาน
What Do They
Learn?

- นักเรียนตรวจสอบ
- PPT
ความถูกต้องของคาตอบ

- การสังเกต
การออกเสียงของ
นักเรียน
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1. ตอบคาถามเกี่ยวกับ
วิชาที่เรียน เวลา และ
ตารางเรียนจากเรื่องที่
อ่านและฟังได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
6. ครูทบทวนโครงสร้างประโยค - นักเรียนตอบคาถามครู
โดยการถาม
T: When do you have PE class? Ss: I have PE on Monday.
T: When do you study English? Ss: I study English on
7. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 2
Thursday afternoon.
เรื่อง Listen and Complete
- นักเรียนทาใบงานที่ 2
โดยฟังเรื่องจาก CD Track 01
และเติมชื่อวิชาในตารางเรียน
8. ครูเฉลยคาตอบใบงานที่ 2
- นักเรียนตรวจสอบ
ความถูกต้องของคาตอบ

การประเมิน
การเรียนรู้
- ใบงานที่ 2 เรื่อง - ตรวจใบงาน
Listen and
Complete
สื่อการเรียนรู้

- CD Track 01
- PPT
- PPT

9. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่
- นั ก เรี ย นฝึ ก ออกเสี ย ง - PPT
begin, start, finish, schedule, ตามครู
after, before โดยใช้สื่อ PPT
เพื่อฝึกการออกเสียง และเรียนรู้
ความหมายของนักเรียน
10. ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิ
- นักเรียนตอบคาถามครู
ตารางเรียนซึ่งคัดลอกมาจาก
ตารางเรียนของจริง พร้อมกับ
ถามโครงสร้างประโยคใหม่

- การสังเกต
การออกเสียงของ
นักเรียน
- การสังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ลาดับที่

3.

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

2. พูดถาม-ตอบเพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่
เรียน เวลาเรียน และ
ตารางเรียนได้
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
T: Look at the schedule. What Ss: It begins at 9 o’
time does the maths begin? clock.
T: What time does it finish? Ss: It finishes at 10
o’clock
T: Look at the schedule. What Ss: It begins at 10 o’
time does the Thai begin? clock.
T: What time does it finish? Ss: It finishes at 11
o’clock.
10 11. ครูให้นักเรียนจับคู่ฝึกพูด
- นักเรียนจับคู่ฝึกพูด
นาที ถาม-ตอบตามโครงสร้างประโยค ถาม-ตอบ แล้วสลับคู่กัน
ที่เรียน แล้วสลับคู่กันเพื่อฝึกพูด เพื่อฝึกพูดตามเวลาที่
ตามเวลาที่กาหนด
กาหนด
5 12. ครู และนักเรียนร่ว มกัน สรุ ป - นักเรียนตอบคาถามครู
นาที โครงสร้างประโยคที่เรียนโดยครู
ตั้งคาถามดังนี้
T: Look at the schedule. What Ss: It begins at 9 o’
time does the science begin? clock.
T: What time does it finish? Ss: It finishes at 10
o’clock

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมินที่ 2
การพูดประโยคตาม
โครงสร้าง
- การตรวจสอบ
การสรุปโครงสร้าง
ของนักเรียน
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง What Do They Learn?
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง Listen and Complete
3. CD Track 01 สาหรับใบงานที่ 2 Listen and Complete
4. PowerPoint Presentation
5. แผนภูมิตารางเรียน
9. การประเมินผลรวบยอด
1. การบอกชื่อวิชาที่เรียน เวลา และตารางเรียน
2. การถามและตอบคาถามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาเรียน และตารางเรียน
ประเด็นการวัด
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
และประเมินผล
ประเมินการพูดถาม-ตอบ แบบประเมินที่ 2
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลา
ร้อยละ 80
ด้านทักษะ
และตารางเรียนตาม
โครงสร้างประโยคที่เรียน
ตรวจความถูกต้องของ 1. ใบงานที่ 1 เรื่อง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การตอบคาถามเกี่ยวกับ What Do They Learn? ร้อยละ 80
ด้านความรู้
วิชาเรียน เวลา และ
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง
ตารางเรียนจากเรื่องที่
Listen and Complete
อ่านและฟัง
ประเมินความซื่อสัตย์
แบบประเมินที่ 9
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
สุจริต มีวินัย และมุ่งมั่น
อันพึงประสงค์
ในการทางาน
ประเมินความสามารถใน แบบประเมินที่ 10
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะสาคัญ
การสื่อสาร และการใช้
ของผู้เรียน
ทักษะชีวิต
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263

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 1 เรื่อง What Do They Learn?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง What I learn
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Complete the sentences.

On Monday
Peter has __________. Mandy has __________.
Tony has __________ and Carol has __________.
On Tuesday
Carol has __________ Tony has __________ .
Mandy has__________ and Peter has __________
On Wednesday
Carol has__________ . Peter has __________.
Tony has__________ .
Mandy has __________.
On Thursday
Tony has__________ and Mandy has __________ .
Peter has __________ and Carol has __________ .
On Friday
Carol has __________ . Mandy has__________ .
Tony and __________ Peter have __________ .

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

เฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง What Do They Learn?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง What I learn
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Complete the sentences.

On Monday
Peter has science. Mandy has music.
Tony has maths and Carol has history.
On Tuesday
Carol has English. Tony has art.
Mandy has geography and Peter has PE.
On Wednesday
Carol has maths. Peter has music.
Tony has science.
Mandy has history.
On Thursday
Tony has English and Mandy has PE.
Peter has maths and Carol has geography.
On Friday
Carol has English. Mandy has art.
Tony and Peter have computer.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 2 เรื่อง Listen and Complete
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง What I learn
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Listen and complete.
Schedule

Days

Time 9.00
10.00

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

________

10.00
11.00

11.00
12.00

12.00
13.00

13.00
14.00

14.00
15.00

Thai

English

_____________

music

PE

Thai

________

maths

Thai

________

science

Thai

English

________

club

guidance

________

social studies

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง Listen and Complete
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง What I learn
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Listen and complete.
Schedule

Days

Time 9.00
10.00

Monday

maths

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

10.00
11.00

11.00
12.00

Thai

English

science

maths

maths

14.00
15.00

art

guidance

PE

Thai

Informationtechnology
(IT)

science

Thai

13.00
14.00

music

English

Thai

12.00
13.00

English

club

boy scout

social studies
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 2

แบบประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน
ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน ระดับคุณภาพ
6-7 คะแนน ระดับคุณภาพ
4-5 คะแนน ระดับคุณภาพ
0-3 คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง What I Learn (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1
เรื่อง My Classroom
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.3 ป.5/3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
ต 1.2 ป.5/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผล
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียน การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา
ที่เรียน เวลา ตารางเรียน การแสดงความคิดเห็นต่อวิชาที่ชอบเรียนและไม่ชอบเรียน ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้
ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้อย่างมั่นใจ
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ออกเสียงคาศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและไม่ชอบได้ถูกต้อง
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียนและไม่ชอบเรียนได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
computer, boy scout, club, guidance, geography, free time
Chinese, history, information technology (IT), begin, start, finish,
schedule, before, after,
คาศัพท์ใหม่
interesting, easy, difficult, fun, boring
โครงสร้างทบทวน
A: What time does the lesson (school) (begin/start/finish) ?
B: It (begins/starts/finishes) _______ at เวลา .
A: When do you have a/an ________ class?
B: I have a/an (art) class (at/in) _______________________.
โครงสร้างใหม่
A: What subject(s) do you like?

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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B: I like ______________.
A: Why do you like _______?
B: I think it’s _________.
A: What subject(s) don’t you like?
B: I don’t like _________.
A: Why don't you like _______?
B: I think it’s _________.
การให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน
(Giving information and expressing ideas about school subjects)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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ลาดับที่
1.

2.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง What I Learn (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง My Classroom จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้าสู่
3 1. ครูทักทายนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู
- PPT
บทเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน

25 3. ครูทบทวนโครงสร้างประโยคที่
นาที เรียนแล้ว โดยให้นักเรียนดูแผนภูมิ
ตารางเรียนซึ่งคัดลอกมาจากตาราง
เรียนของจริง พร้อมกับถามโครงสร้าง
ประโยคใหม่
T: Look at the schedule. What
time does the maths begin?
T: What time does it finish?
T: Look at the schedule. What
time does the Thai begin?
T: What time does it finish?

- นักเรียนตอบคาถามครู

Ss: It begins at 9
o’ clock.
Ss: It finishes at 10 o’clock.
Ss: It begins at 10 o’ clock.
Ss: It finishes at 11 o’clock.

- PPT

การประเมิน
การเรียนรู้

- การสังเกตการตอบ
ของนักเรียน
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ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. ออกเสียงคาศัพท์ที่
ใช้ในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่
ชอบและไม่ชอบได้
ถูกต้อง
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ เพื่อฝึก
- นักเรียนออกเสียงตามครู
นักเรียนออกเสียงและบอก
ความหมาย ได้แก่ easy, difficult, fun,
boring, interesting โดยใช้สอื่ PPT
ขึ้นบัตรคาชุด What I Learn (2) ที่
จอภาพ
5. ครูแสดงโครงสร้างประโยคใหม่
- นักเรียนเรียนรู้โครงสร้าง
พร้อมทั้งอธิบายโครงสร้างโดยใช้สื่อ ประโยคใหม่
PPT
6. ครูประเมินความเข้าใจของ
นักเรียน โดยการใช้ประโยคถาม-ตอบ
ดังนี้ (สุ่มถามนักเรียน 2 – 3 คน)
T: What subject do you like?
Ss: I like Thai.
T: Why do you like Thai?
Ss: I think it’s easy.
T: What subject don’t you like? Ss: I don’t like history.
T: Why don't you like history? Ss: I think it’s boring.

สื่อการเรียนรู้
- PPT

- PPT

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต
การออกเสียงของ
นักเรียน
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ลาดับที่
3.

4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นปฏิบัติ
15 7. ครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาถาม- - นักเรียนจับคู่สนทนาถาม- - ใบงานที่ 3
นาที ตอบกับเพื่อนเพื่อแสดงความคิดเห็น ตอบกับเพื่อน
เรือ่ ง Interview
เกี่ยวกับวิชาที่ชอบและไม่ชอบ
Your Friend
8 ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 3 เรื่อง - นักเรียนทาใบงานที่ 3
Interview Your Friend โดยให้
เรื่อง Interview Your
นักเรียนไปสัมภาษณ์เพื่อนในห้อง
Friend
เกี่ยวกับที่ชอบและไม่ชอบ รวมทั้ง
บอกเหตุผล
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ขั้นสรุป
7 9. ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
นาที โดยครูสุ่มถามนักเรียน 2 คน ดังนี้
T: What subject do you like?
Ss: I like history.
T: Why do you like history?
Ss: I think it’s interesting.
T: What subject don’t you like? Ss: I don’t like Thai.
T: Why don't you like Thai?
Ss: I think it’s difficult.
T: What subject do you like?
Ss: I like computer.
T: Why do you like computer? Ss: I think it’s fun.
T: What subject don’t you like? Ss: I don’t like boy scout.
T: Why don't you like boy scout? Ss: I think it’s boring.
จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. พูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่
ชอบเรียนและไม่ชอบ
เรียนได้

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบประเมินที่ 2

- การสังเกต
การสัมภาษณ์และ
การตอบของนักเรียน

- การสังเกต
การตอบคาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 3 เรื่อง Interview Your Friend
2. PowerPoint Presentation
3. แผนภูมิตารางเรียน
8. การประเมินผลรวบยอด
1. การบอกชื่อวิชาที่เรียน เวลา และตารางเรียน
2. การถามและตอบคาถามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาเรียน และตารางเรียน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้านทักษะ
วิชาที่ชอบเรียนและไม่ชอบ
เรียนตามโครงสร้าง
ตรวจความถูกต้องของคาถาม
ด้านความรู้
และคาตอบจากการสัมภาษณ์
เพื่อนของนักเรียน
ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต
ด้านคุณลักษณะอัน
มีวินัย และมุ่งมั่นในการทางาน
พึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

เครื่องมือ
แบบประเมินที่ 2

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ใบงานที่ 3 เรื่อง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
Interview Your Friend ร้อยละ 80
แบบประเมินที่ 9

ประเมินความสามารถใน
แบบประเมินที่ 10
การสื่อสาร การแก้ปัญหาการใช้
ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

279

ใบงานที่ 3 เรื่อง Interview Your Friend
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง What I learn (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Complete the sentences.

Name
1)
2)
3)
4)
5)

What subject
do you like?

Why?

What subject
don’t you like?

Why?
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 2
แบบประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่_______โรงเรียน __________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน ระดับคุณภาพ
6-7 คะแนน ระดับคุณภาพ
4-5 คะแนน ระดับคุณภาพ
0-3 คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Things in My Classroom (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1
เรื่อง My Classroom
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.2 ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต 1.2 ป.5/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ยยยยยยยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต 3.1 ป.5/1 ค้น คว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่ มสาระการเรียนรู้อื่น และนาเสนอด้ ว ย
การพูด/การเขียน
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์และประโยค การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน การขอยืมสิ่งของ
รวมถึงการตอบรับและปฏิเสธ ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้
ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ตอบคาถามเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดถาม-ตอบเพื่อบอกความต้องการในการขอและให้ยืมสิ่งของได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน

book, bin, map, picture, scissors, pencil sharpener, pen, pencil,
schoolbag, ruler, eraser, computer
beaker, projector, ear phones, vase, bookshelf, calculator,
mirror, borrow
-

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

โครงสร้างใหม่

หน้าที่ทางภาษา
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A: Have you got ____________?
B: Yes, I have. / No, I haven’t.
A: Could I borrow _______(it/them)?
B: Sure./Certainly./All right./Of course.
B: Sorry, I’m using ______(it/them).
I’m sorry. I haven’t got ______(it/them).
การขอและให้ความช่วยเหลือ (Asking for and offering help)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Things in My Classroom
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง My Classroom จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1.

2.

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

1. ตอบคาถามเกี่ยวกับ
สิ่งของในห้องเรียนจาก
เรื่องที่ฟังหรืออ่านได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
3 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้

30
นาที

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู

3. ครูนาเสนอคาศัพท์
- นักเรียนฝึกออกเสียง
beaker, projector, ear phones, ตามครู
vase, bookshelf, calculator,
mirror, computer โดยใช้
บัตรภาพคาศัพท์ชุด Things
5 in My Classroom (1)
นาที ให้นักเรียนออกเสียงตาม
4. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 4 - นักเรียนทาใบงานที่ 4
เรื่อง Danny’s Classroom
โดยฟังจาก CD Track 03
เกี่ยวกับห้องเรียนของ Danny
2-3 ครั้ง ระหว่างฟังให้นักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- บัตรภาพ
- การสังเกต
คาศัพท์ชุด
การออกเสียง
Things in My ของนักเรียน
Classroom (1)

- ใบงานที่ 4
- ตรวจใบงาน
เรื่อง Danny’s
Classroom
- CD Track 03

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

2. พูดถาม-ตอบเพื่อบอก
ความต้องการในการขอ
และให้ยืมสิ่งของได้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 ทาเครื่องหมาย  หน้าสิ่งของ
นาที ที่มี และ  หน้าสิ่งของที่ไม่มี
ในห้องเรียนของ Danny ใน
แบบฝึกหัด A จากนั้นนาข้อมูลที่
7 ได้เขียนเติมลงในแบบฝึกหัด B
นาที 5. ครู เ ฉลยค าตอบใบงานที่ 4
เรื่อง Danny’s Classroom
6. ครูนาเสนอโครงสร้าง
ประโยคใหม่โดยแจกบัตรภาพ
ขนาดเล็กชุด Things in My
Classroom (1) ให้นักเรียนคน
ละภาพ แล้วถามนักเรียนดังนี้
T: Piya, have you got a
10 beaker?
นาที T: Manee, have you got a
calculator?
(ครูทากิจกรรมเช่นเดียวกัน
กับคาศัพท์อื่น ๆ จนนักเรียน
สามารถตอบได้อย่างคล่องแคล่ว)

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- นักเรียนตรวจสอบความ - PPT
ถูกต้องของคาตอบ
- นักเรียนตอบคาถามครู

- การสังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

Piya: Yes, I have.
(ปิยะชูบัตรภาพ beaker)
Manee: No, I haven’t.
I have got a vase.
(มานีชูภาพแจกัน)
นกเรียนตรวจสอบความถู

- การสังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1) ตอบคาถามเกี่ยวกับ
วิชาที่เรียน เวลา และ
ตารางเรียนจากเรื่องที่
อ่านและฟังได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
7. นักเรียนทาใบงานที่ 5 เรื่อง
Look and Write ดูภาพแล้ว
เขียนประโยคบรรยายสิ่งของที่
Frank มีและไม่มี
8. ครูเฉลยคาตอบใบงานที่ 5
เรื่อง Look and Write
9. ครูนาเสนอโครงสร้างที่
2 ดังนี้
T: Somsak, have you got a
ruler?
T: Could I borrow it?
(ครูทาท่าพยักหน้า)
***ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าเรา
สามารถใช้คาอื่นในการตอบรับ
ได้ เช่น Sure, All right, Of
course,Certainly โดยครูให้
นักเรียนฝึกออกเสียงตาม
T: Suda, have you got ear
phones?

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทาใบงานที่ 5 ครู - ใบงานที่ 5 เรื่อง - ตรวจใบงาน
Look and
Write
- นักเรียนตรวจสอบความ - PPT
ถูกต้องของคาตอบ
- นักเรียนตอบคาถามครู - PPT
พร้อมทั้งฟังคาอธิบาย
Somsak: Yes, I have
Somsak: Yes.

Suda: Yes, I have

- การสังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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จุดประสงค์
การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

3. 1) พูดถาม-ตอบเพื่อ
บอกความต้องการในการ
ขอและให้ยืมสิ่งของได้

3.

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
T: Could I borrow them? Suda: No.
(ครูทาท่าส่ายหน้า)
***ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าหากเรา
ไม่สามารถให้ยืมได้ ควรพูดว่า
I am sorry. I am using
it/them. (เสียใจครับ ผมกาลัง
ใช้อยู่) หากเราไม่มีสิ่งของที่
เพื่อนต้องการขอยืม ควรตอบว่า
I am sorry. I haven’t got
it/them. (เสียใจครับ ผมไม่
มี____)
(ครูสุ่มถามนักเรียนคนอื่นๆ เพื่อ
ฝึกการตอบรับและปฏิเสธ)
12 10. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม - นักเรียนทากิจกรรม
นาที Walk around โดยสุ่มถามและ Walk around
ขอยืมสิ่งของจากเพื่อน 3–4 คน
ครูคอยให้ความช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสมครูประเมินการ
พูดถาม-ตอบตามสถานการณ์

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ประเมินการพูด
ถาม-ตอบตาม
สถานการณ์โดยใช้
แบบประเมินที่ 3

290

ลาดับที่
4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 11. ครูและนักเรียนสรุป
- นักเรียนตอบคาถามครู
นาที โครงสร้างประโยคที่เรียน
โดยการสุ่มถามดังนี้
T: Suda, have you got ear Suda: Yes, I have.
phones?
T: Could I borrow them? Suda: No, I am sorry.
I am using it
T: Suda, have you got a Suda: Yes, I have.
calculator?
T: Could I borrow it?
Suda: Sure.
12. ครูประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียนโดยใช้แบบ
ประเมินที่ 9 และ 10

สื่อการเรียนรู้
- PPT

การประเมิน
การเรียนรู้
- การตรวจสอบ
การสรุปโครงสร้าง
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรภาพคาศัพท์ชุด Things in My Classroom (1)
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง Danny’s Classroom
3. CD Track 03 สาหรับใบงานที่ 4
4. บัตรภาพขนาดเล็กชุด Things in My Classroom (1)
5. ใบงานที่ 5 เรื่อง Look and Write
6. PowerPoint Presentation
8. การประเมินผลรวบยอด
1. การบอกชื่อวิชาที่เรียน เวลา และตารางเรียน
2. การถามและตอบคาถามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาเรียน และตารางเรียน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

ประเมินการพูดถาม-ตอบ
ด้านทักษะ
เพื่อบอกความต้องการใน
การขอและให้ยืมสิ่งของ
ตรวจความถูกต้องของ
การตอบคาถามเกี่ยวกับ
ด้านความรู้
สิ่งของในห้องเรียนจากเรื่อง
ที่ฟังหรืออ่าน
ด้านคุณลักษณะอันพึง ประเมิน ความซื่อสัตย์สุจริต
ประสงค์
มีวินัย และมุ่งมั่นในการทางาน
ประเมินความสามารถใน
สมรรถนะสาคัญ
การสื่อสาร การแก้ปัญหา
ของผู้เรียน
และการใช้ทักษะชีวิต

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

แบบประเมินที่ 3

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

1. ใบงานที่ 4 เรื่อง
Danny’s Classroom
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง
Look and Write
แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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ใบงานที่ 4 เรื่อง Danny’s Classroom
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Things in My Classroom (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: A) Look, listen and tick or .
ดูภาพ ฟังบทอ่าน และทาเครื่องหมาย  หรือ 

Instructions: B) Complete the sentences.
เติมข้อความในประโยคให้สมบูรณ์
Danny has got a bin, _________, __________, __________, __________,
__________and __________ in his classroom.
But he hasn’t got a computer, __________ or __________.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงานที่ 4 เรื่อง Danny’s Classroom
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Things in My Classroom (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: A) Look, listen and tick or .
ดูภาพ ฟังบทอ่าน และทาเครื่องหมาย  หรือ 




















Instructions: B) Complete the sentences.
เติมข้อความในประโยคให้สมบูรณ์
Danny has got a bin, a bookshelf, a map, a mirror, a vase,
a picture and books in his classroom.
But he hasn’t got a computer, a projector or ear phones.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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ใบงานที่ 5 เรื่อง Look and Write
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Things in My Classroom (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Look at the pictures and write the sentences.
ดูภาพและเขียนประโยคบรรยายสิ่งของที่ Frank มี และ ไม่มี
No, I haven’t.

Yes, I have.

Frank has got a science book.

Frank, have you
got______?
๘๘๘๘๘๘________
______?

Frank hasn’t got a cartoon book.

He has got____________________ He hasn’t got __________________
______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงานที่ 5 เรื่อง Look and Write
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Things in My Classroom (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Look at the pictures and write the sentences.
ดูภาพและเขียนประโยคบรรยายสิ่งของที่ Frank มี และ ไม่มี

No, I haven’t.
Frank, have you
got ______?
Yes, I have.

Frank has got a science book.

Frank hasn’t got a cartoon book.

He has got a beaker, a pencil, He hasn’t got a vase, a projector,
a crayon, a calculator and

a pencil sharpener, a bookshelf

ear phones.

or scissors.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 3
แบบประเมินการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/
รวม
ถูกต้อง คล่องแคล่ว น้าเสียงประกอบการพูด คะแนน ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(4)
(12) คุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Things in My Classroom (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1
เรื่อง My Classroom
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับ การถามและให้ข้อมูลเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งต่างๆ
ท าให้ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ใช้ ภ าษาในสถานการณ์ จ ริ ง ในห้ อ งเรี ย นและสามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ นการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันได้
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ตอบคาถามเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลา และตารางเรียนจากเรื่องที่อ่านและฟังได้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดถาม-ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาเรียน และตารางเรียนได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน

โครงสร้างใหม่

หน้าที่ทางภาษา

A: This is my pen.
B: That is your chair.
Possessive Adjectives: my, your, his, her, our, their
A: Whose pen is this?
B: It’s____’s pen.
A: Whose pens are these?
B: They’re____’s and _____’s pens.
การถามและให้ข้อมูลเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้ Apostrophe s
( ’s) (Identifying possessive adjective using apostrophe s)
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4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Things in My Classroom (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง My Classroom จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1.

2.

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

1. บอกข้อมูลเกี่ยวกับ
การแสดงความเป็น
เจ้าของของสิ่งของโดย
ใช้ Apostrophe s ได้

ขั้นสอน
(ช่

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

3 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้

- นักเรียนทักทายครู

- PPT

32 3. ครูทบทวนโครงสร้างประโยคที่
นาที เรียนมาแล้ว และการใช้คาคุณศัพท์
แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive
Adjectives) ได้แก่ my, your,
his, her, our, their เช่น
T: This is my pen.
(ครูชูปากกา)
That is your chair.
(ครูชี้ไปที่เก้าอี้ของนักเรียน)
Our classroom is big.
(ครู ผ ายมือทั้งสองข้างเพื่อแสดง
ความกว้างของห้อง)

- นักเรียนฝึกออกเสียง
ตามครู

- PPT

Ss: This is my pen.
Ss: That is your chair.
Ss: Our classroom is big

การประเมิน
การเรียนรู้

- การสังเกต
การออกเสียง
ของนักเรียน
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
His ruler is white.
(ครูชี้ไปที่ไม้บรรทัดของนักเรียน
ชายคนหนึ่ง)
Her skirt is blue.
(ครูชี้ไปที่กระโปรงนักเรียนของ
นักเรียนหญิงคนหนึ่ง)
Their schoolbags are on the
floor.
(ครูชี้ไปที่กระเป๋านักเรียน
หลายๆ ใบที่ ว างอยู่ บ นพื้ น แล้ ว
ผายมือไปยังเจ้าของกระเป๋า
เหล่านั้น)
4. ครูนาเสนอโครงสร้าง
ประโยคใหม่ ดังนี้
T: Whose pen is this? (ครูหยิบ
ปากกาของนักเรียนคนหนึ่ง)

กิจกรรมนักเรียน
Ss: His ruler is white.

Ss: Her skirt is blue.

Ss: Their schoolbags
are on the floor.

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
T: It’s Napa’s pen. ครูตอบเป็น
ตัวอย่าง เขียนคาตอบบนกระดาน
และให้นักเรียนพูดตาม
T: Whose pens are these?
(ครูหยิบปากกาของนักเรียนสองคน)
T: They’re Nop’s and Nid’s
pens.
T: Whose notebook is this?

)

กิจกรรมนักเรียน
Ss: It’s Napa’s pen.

Ss: They’re Nop’s
and Nid’s pens.

Ss: It’s Anong’s
notebook.
T: Whose pencil case is this? Ss: It’s Suree’s pencil
(ครูยกตัวอย่างคาศัพท์ทเี่ รียน
case.
มาแล้ว ถามให้นักเรียนตอบตาม
โครงสร้างใหม่)
5. ครูสุ่มถามนักเรียนเป็น
- นักเรียนตอบคาถามครู
รายบุคคล และนักเรียนถามให้
เพื่อนตอบ ครูประเมินการพูด
- นักเรียนทาใบงานที่ 6
ถาม-ตอบตามโครงสร้างโดยใช้ เรื่อง Whose___ Is
แบบประเมินที่ 2
This?

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
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ลาดับที่
3.

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. พูดถาม-ตอบเพื่อขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การแสดงความเป็น
เจ้าของของสิ่งของ
ต่างๆ ได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

10 6. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 6
- ใบงานที่ 6
นาที เรือ่ ง Whose___ Is This? ตอบ
คาถามโดยใช้ข้อมูลจากภาพที่
กาหนดให้
7. ครูเฉลยใบงานที่ 6
- นักเรียนตรวจสอบความ - PPT
ถูกต้องของคาตอบ
8. นักเรียนจับคู่ผลัดกันถาม-ตอบ - นักเรียนผลัดกัน
จากใบงานที่ 1
ถาม-ตอบ
5
8. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป - ช่วยกันสรุปการแสดง
- PPT
นาที การแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้ ความเป็นเจ้าของ
Possessive Pronouns และ
Apostrophe s (’s)

การประเมิน
การเรียนรู้
- ตรวจใบงาน

- การสังเกต
การสรุปของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

307

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 6 เรื่อง Whose___ Is This?
2. สื่อของจริงสิ่งของในห้องเรียน
4. PowerPoint Presentation
8. การประเมินผลรวบยอด
การพูดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งของต่างๆ
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการ

ประเมินการพูดถาม-ตอบเพื่อขอ
ด้านทักษะ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดง
ความเป็นเจ้าของของสิ่งของต่างๆ
ตรวจความถูกต้องของการบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความเป็น
ด้านความรู้
เจ้าของของสิ่งของโดยใช้
Apostrophe s
ด้านคุณลักษณะอัน ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
พึงประสงค์
และมุ่งมั่นในการทางาน
ประเมินความสามารถในการสื่อสาร
สมรรถนะสาคัญ
การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต
ของผู้เรียน

เครื่องมือ
แบบประเมินที่ 2

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ใบงานที่ 6 เรื่อง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
Whose ___ Is This? ร้อยละ 80

แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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ใบงานที่ 6 เรื่อง Whose ___ Is This?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Things in My Classroom (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Answer the questions.
Kate

William

Wanda

Luke

Ex. Whose pen is this?
It’s the teacher’s pen.
1. Whose calculator is this?
.
2. Whose vase is this?
.
3. Whose pencil sharpener is this?
.
4. Whose ear phones are these?
.
5. Whose scissors are these?
.

Lisa
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เฉลยใบงานที่ 6 เรื่อง Whose ___ Is This?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Things in My Classroom (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Answer the questions.
Kate

William

Wanda

Luke

Ex. Whose pen is this?
It’s the teacher’s pen.
1. Whose calculator is this?
It’s Wanda’s calculator.
2. Whose vase is this?
It’s Katie’s vase.
3. Whose pencil sharpener is this?
It’s William’s pencil sharpener.
4. Whose ear phones are these?
They are Lisa’s ear phones.
5. Whose scissors are these?
They are Luke’s scissors.

Lisa
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9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 2
แบบประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่_______โรงเรียน __________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน
ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน ระดับคุณภาพ
6-7 คะแนน ระดับคุณภาพ
4-5 คะแนน ระดับคุณภาพ
0-3 คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Our Class Rules
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1
เรื่อง My Classroom
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน
ต 1.2 ป.5/2 ใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาขออนุญาต และให้คาแนะนาง่ายๆ
ต 1.2 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความ
สั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ กลุ่มคา และประโยคคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาที่ใช้ในห้องเรีย น
การออกค าสั่ ง ค าขอร้ อ ง ค าแนะน าที่ ใ ช้ ใ นห้ อ งเรี ย นและการปฏิ บั ติ ต ามท าให้ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ใช้ ภ าษา
ตามสถานการณ์ในห้องเรียน และสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายคาสั่ง และคาขอร้องได้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้องง่ายๆ ที่ฟังและอ่านได้
2) พูดออกคาสั่ง และคาขอร้องง่ายๆ ได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน
โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

eat, run, write, listen to, help, read, do, clean, fight, study, please
throw the rubbish, keep the board clean, write on the wall, raise
your hand before speaking, listen to the teacher carefully
Don't + v1.
Please + v1.
Please don’t + v1.
ปฏิบัติตามคาสั่งและคาขอร้องง่าย ๆ และใช้คาสั่งและคาขอร้องง่าย ๆ
ตามแบบที่ฟัง (Following the instructions)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง Our Class Rules
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง My Classroom จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับที่
1.

2.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. ปฏิบัติตามคาสั่ง คา
ขอร้องง่าย ๆ ที่ฟังและ
อ่านได้

2. พูดออกคาสั่ง และ
คาขอร้องง่ายๆ ได้
3. บอกความหมาย
คาสั่ง และคาขอร้องได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูให้นักเรียนฟังบทพูดเข้า
จังหวะThe Classroom Chant
จาก CD Track 04 ครูหยุดซีดี
เป็นระยะแล้วให้นักเรียนออก
เสียงบทพูดตามพร้อมดูแผนภูมิ
บทพูดเข้าจังหวะประกอบ เมื่อ
นักเรียนสามารถพูดได้แล้วให้
ออกเสียงบทพูดตามซีดีพร้อม
ทาท่าประกอบ
30 3. ครูให้ทาใบงานที่ 7 เรื่อง
นาที Our Class Rules นาข้อความ
มาเติมให้ถูกต้องตามภาพที่
กาหนดจากนั้นฟังข้อความที่เป็น
คาสั่งต่าง ๆ จาก CD Track 05

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- นักเรียนฟังบทพูดเข้า
จังหวะThe Classroom
Chantจาก CD Track 04
และปฏิบัติตามครู

- CD Track 04
- แผนภูมบิ ทพูด
เข้าจังหวะThe
Classroom
Chant

- การสังเกตการทา
กิจกรรมของ
นักเรียน

- นักเรียนทาใบงานที่ 7

- ใบงานที่ 7 เรื่อง - ตรวจใบงาน
Our Class Rules
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ลาดับที่
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

4. พูดออกคาสั่ง และ
คาขอร้องง่ายๆ ได้
5. บอกความหมาย
คาสั่ง และคาขอร้องได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
แล้วใส่หมายเลขลงหน้าประโยค
ตามลาดับที่ได้ยิน นักเรียนตรวจ
คาตอบโดยการฟังซีดีซ้าอีกครั้ง
และฝึกออกเสียงตาม
4. ครูเฉลยคาตอบใบงานที่ 7
Our Class Rules
5. ครูนาเสนอโครงสร้างใหม่
Please+V1.โดยใช้บัตรภาพ
คาศัพท์ชุด Class Rules แสดง
บนกระดาน ครูพูดประโยคทีละ
ประโยคและให้นักเรียนพูดตามครู
อีก 2-3 ครั้ง
T: Throw the rubbish into
the bin.
T: Keep the board clean.
T: Raise your hand before
speaking.
T: Listen to the teacher
carefully.

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

- นักเรียนตรวจสอบความ - PPT
ถูกต้องของคาตอบ
- นักเรียนออกเสียงตามครู - PPT

Ss: Please throw the
rubbish into the bin.
Ss: Please keep the
board clean.
Ss: Please raise your
hand before speaking.
Ss: Please listen to
the teacher carefully.

การประเมิน
การเรียนรู้

- การสังเกตการออก
เสียงของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
T: Study hard.
(นักเรียนฝึกพูดประโยคจนคล่อง
และปฏิบัติตามได้)
6. โครงสร้างใหม่
Please+don’t+V1.โดยใช้บัตร
ภาพคาศัพท์ชุด Class Rules ติด
บนกระดานครูพูดประโยคทีละ
ประโยคและให้นักเรียนพูด
ประโยคนั้นๆ ตามครูอีก 2-3 ครั้ง
T: Fight.
T: Write on the wall.
T: Eat in class.
T: Make a loud noise.
T: Run in class.
(นักเรียนฝึกพูดประโยคจนคล่อง
และปฏิบัติตามได้)

กิจกรรมนักเรียน
Ss: Please study hard.

สื่อการเรียนรู้

- นักเรียนออกเสียงตามครู - PPT

Ss: Please don’t fight.
Ss: Please don’t write
on the wall.
Ss: Please don’t eat in
class.
Ss: Please don’t make
a loud noise.
Ss: Please don’t run in
class.

การประเมิน
การเรียนรู้

- การสังเกตการออก
เสียงของนักเรียน
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

6. พูดออกคาสั่ง และ
คาขอร้องง่าย ๆ ได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
7. ครูสุ่มพูดประโยคคาสั่งและให้
นักเรียนเปลี่ยนเป็นประโยค
ขอร้อง
T: Open your book.
T: Don’t eat in class.
T: Raise your hand.

3.

ขั้นปฏิบัติ

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนพูดประโยค
ขอร้อง
Ss: Please open your
Ss: Please don’t eat in
class.
Ss: Please raise your
hand.
- นักเรียนทากิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

10 8. ครูให้นักเรียนจับคู่ จากนั้น
นาที นักเรียนสลับบทบาทกันเป็นคน
พูดประโยคคาสั่งและให้เพื่อน
เปลี่ยนเป็นประโยคขอร้องโดยใช้
คาศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว (คนละ 3
ประโยค)
7 9. นักเรียนทาใบงานที่ 8
- นักเรียนทาใบงานที่ 8
- ใบงานที่ 8 เรื่อง
นาที Match It! จับคู่ข้อความกับภาพ
Match It!
10. ครูเฉลยคาตอบใบงานที่ 8
- นักเรียนตรวจสอบความ - PPT
เรื่อง Match It!
ถูกต้องของคาตอบ

- แบบประเมินที่ 2
ประเมินการพูด
ประโยคคาสั่งและคา
ขอร้องตามโครงสร้าง
- ตรวจใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ลาดับที่
4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
7. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 11. ครูและนักเรียนร่วมกัน
นาที อภิปรายถึงความจาเป็นที่ต้องมี
กฎกติกาที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
ภายในห้องเรียน จะเกิดอะไรขึ้น
หากมีคนไม่เคารพกฎกติกา
เหล่านั้น
12. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียนโดยใช้
13. ครูแจกแบบประเมินตนเอง
ให้นักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนอภิปรายถึง
ความจาเป็นที่ต้องมีกฎ
กติกา

- นักเรียนทาแบบประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบประเมินที่ 9
และ 10

- แบบประเมินตนเอง
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7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 7 เรื่อง Our Class Rules
2. บัตรภาพคาศัพท์ ชุด Class Rules
3. ใบงานที่ 8 เรื่อง Match It!
4. PowerPoint Presentation
5. CD Track 04
6. แผนภูมิบทพูดเข้าจังหวะ The Classroom Chant
8. การประเมินผลรวบยอด
การปฏิบัติตามคาสั่งง่าย ๆ และการรักษาวินัยในชั้นเรียน
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล

ด้านทักษะ

ด้านความรู้

ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ประเมินการพูดและ
ปฏิบัติตามคาสั่ง คา
ขอร้อง

แบบประเมินที่ 2

ตรวจความถูกต้องของ
การบอกความหมาย
ประโยคคาสั่ง คาขอร้อง

1. ใบงานที่ 7 เรื่อง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
Our Class Rules
ร้อยละ 80
2. ใบงานที่ 8 เรื่อง Match It!
โปสเตอร์ Class Rules
แบบประเมินที่ 9
ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ประเมินความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย และมุ่งมั่น
ในการทางาน
ประเมินความสามารถใน แบบประเมินที่ 10
การสื่อสาร การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวิตและ
การใช้เทคโนโลยี

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...............
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ใบงานที่ 7 เรื่อง Our Class Rules
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Our Class Rules
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Look at the pictures and complete the sentences. Then listen and number.
ดูภาพแล้วนากลุ่มคาที่กาหนดให้เติมให้ตรงกับภาพ จากนั้นฟังและเขียนหมายเลขลงใน 
listen to the teacher
fight

eat in class
study hard

write on the wall

______________

__.

help your friend
run in class

make a loud noise

read books

clean the classroom

Don’t

.

______________

__.

Don’t

.

______________

__.

Don’t

.

______________

__.

Don’t

.

______________

__.

Don’t

.
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เฉลยใบงานที่ 7 เรื่อง Our Class Rules
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Our Class Rules
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Look at the pictures and complete the sentences. Then listen and number.
ดูภาพแล้วนากลุ่มคาที่กาหนดให้เติมให้ตรงกับภาพ จากนั้นฟังและเขียนหมายเลขลงใน 
listen to the teacher
fight

eat in class
study hard

write on the wall

help your friend
run in class

make a loud noise

read books

clean the classroom

3

Read books.

10

Don’t write on the wall.

7

Study hard.

1

Don’t fight.

2

Clean the classroom.

5

Don’t run in class.

9

Help your friend.

8

Don’t eat in class.

4

Listen to the teacher.

6

Don’t make a loud noise.
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ใบงานที่ 8 เรื่อง Match It!
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Our Class Rules
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Make the requests and match them with the pictures.
เปลี่ยนประโยคคาสั่งเป็นประโยคขอร้องและจับคู่กับภาพ
Throw the rubbish into the bin. Please throw the rubbish into the bin.
Keep the board clean.

_____________________ _______.

Raise your hand before speaking. ___________________________ .

C

Listen to the teacher carefully.

_____________________________.

Study hard.

_____________________________.

Don’t fight.

_____________________________.

Don’t run in class.

_____________________________.

Don’t write on the wall.

______________________________.

B
E

A
D
G

C
F
H
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เฉลยใบงานที่ 8 เรื่อง Match It!
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Our Class Rules
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Make the requests and match them with the pictures.
เปลี่ยนประโยคคาสั่งเป็นประโยคขอร้องและจับคู่กับภาพ
D

Throw the rubbish into the bin. Please throw the rubbish into the bin.

H

Keep the board clean.

B

Raise your hand before speaking. Please raise your hand before speaking.

A

Listen to the teacher carefully.

Please listen to the teacher carefully.

F

Study hard.

Please study hard.

C

Don’t fight.

Please don’t fight.

E

Don’t run in class.

Please don’t run in class.

G

Don’t write on the wall.

Please don’t write on the wall.

Please keep the board clean.

B
E

A
D
G

C
F
H
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

สื่อแผนภูมิบทพูดเข้าจังหวะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Our Class Rules
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แผนภูมิบทพูดเข้าจังหวะ
The Classroom Chant
Sit down 1, 2 look at your shoes
Stand up 3, 4 look at the door
Be quiet, listen and look
Be quiet, listen and look
Walk 1, 2, 3 and 4
Walk 1, 2, 3 and 4
Stop, open the door
Stop, close the door
Come here 5, 6, 7 and 8
Come here 5, 6, 7 and 8
Stop right the desk
Stop right the desk
Back up 9, 10 say it again
Back up 9, 10 say it again
10, 9, 8, 7 and 6
5, 4, 3, 2 and 1 STOP!
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แบบประเมินที่ 2
แบบประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่_______โรงเรียน __________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน
ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน ระดับคุณภาพ
6-7 คะแนน ระดับคุณภาพ
4-5 คะแนน ระดับคุณภาพ
0-3 คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แบบประเมินตนเอง

(My Learning Reflection)
ชื่อ : ____________________ สกุล :___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่_______________เรื่อง______________________________________________
1.ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ

ดี
มาก

ระดับความสามารถ
ค่อน ดี พอ ปรับ
ข้างดี
ใช้ ปรุง

1) พูดถาม-ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาเรียน และ
ตารางเรียนได้
1) พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียนและไม่ชอบเรียนได้
1) พูดถาม-ตอบเพื่อบอกความต้องการในการขอและให้ยืมสิ่งของได้
พูดถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความเป็น
เจ้าของของสิ่งของต่าง ๆ ได้
ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้องง่าย ๆ ที่ฟังและอ่านได้
พูดออกคาสั่ง และคาขอร้องง่าย ๆ ได้

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทาได้ไม่ดี คือ……(สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……

……………………………………….............................................................................................................. .....
................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในกำรเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
…………………………………………….................................................................................................................
…………………………………………….................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Let's Go Camping
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 2
เรื่อง School Activities
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ
หรือเรื่องสั้นๆ
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความ
สั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนาเสนอด้วยการพูด/
การเขียน
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์ กลุ่มคา และข้อความเกี่ยวกับสิ่งของในค่ายพักแรม และการพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับ
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ซึ่ง
นักเรียนสามารถนาไปปรับใช้ในการสื่อสารกับบุคคลอื่นในชีวิตประจาวันได้
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายของคาและประโยคเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมที่ฟังหรืออ่านได้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่จะทาในการอยู่ค่ายพักแรมของตนได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

camping equipment, tent, sleeping bag, rope, torch,lantern,
boots, backpack, first aid kit
go hiking, go fishing, sing songs, have a barbecue, cook over
campfire, count the stars, put up a tent
A: What are you going to do when you go camping?
B: I am going to sing songs.
การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม
(Asking for and giving information about camping)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Let's Go Camping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง School Activities จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1.

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

3 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้

- นักเรียนทักทายครู

- PPT

2.

ขั้นสอน
ขั้นปฏิบัติ

32 3. ครูให้นักเรียนทบทวน
นาที ความหมายของคาศัพท์
camping equipment, tent,
sleeping bag, rope, torch,
lantern, boots, backpack,
first aid kit โดยทาใบงานที่ 9
เรื่อง Camping Equipment
ฟังข้อความจาก CD Track 07
และเติมคาให้สมบูรณ์นักเรียน
เปรียบเทียบคาตอบกับเพื่อน
เสร็จแล้วฟังซีดีซ้าอีกครั้งเพื่อ
ตรวจคาตอบร่วมกัน

- นักเรียนทาใบงานที่ 9 เรื่อง
Camping Equipment

- ใบงานที่ 9
- ตรวจใบงาน
เรื่อง Camping
Equipment
- CD Track 07

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. บอกความหมายของ
คาและประโยค
เกี่ยวกับการอยู่ค่ายพัก
แรมที่ฟังหรืออ่านได้

2. พูดบรรยายเกี่ยวกับ
สิ่งที่จะทาในการอยู่
ค่ายพักแรมของตนได้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
4. ครูเฉลยคาตอบใบงานที่ 9
Camping Equipment
5. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ go
hiking, go fishing, sing songs,
have a barbecue, cook over
campfire, count the stars,
put up a tent โดยใช้บัตรภาพ
คาศัพท์ชุด Let's Go Camping
6. ครูนาเสนอโครงสร้างใหม่
พร้อมทั้งฝึกการออกเสียงตาม
ครู และเรียนรู้ความหมายดังนี้
T: What are you going to
do when you go camping?
T: I am going to go hiking.
T: What are you going to
do when you go camping?
T: I am going to go fishing.
T: What are you going to
do when you go camping?

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนตรวจสอบคาตอบ

สื่อการเรียนรู้
- PPT

- นักเรียนฝึกออกเสียง
ตามครู

- บัตรภาพ
คาศัพท์ชุด
Let's Go
Camping

- นักเรียนฝึกออกเสียง
ตามครู

- PPT

Ss: What are you going to do
when you go camping?
Ss: I am going to go hiking.
Ss: What are you going to
do when you go camping?
Ss: I am going to go fishing.
Ss: What are you going to
do when you go camping?

การประเมิน
การเรียนรู้

- การสังเกต
การออกเสียง
นักเรียน

- การสังเกต
การออกเสียง
นักเรียน
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
T: I am going to sing songs.
7. ครูตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียน โดยการสุ่มถาม
นักเรียน 3 คน ดังนี้
T: What are you going to
do when you go camping?
T: What are you going to
do when you go camping?
T: What are you going to
do when you go camping?
8. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
ความหมายของประโยคและ
อธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อเราต้องการ
พูดถึงแผนการที่ได้เตรียมไว้ว่า
จะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะใช้
โครงสร้างประโยค ดังนี้
Sub. + is/am/are going to+V1.

กิจกรรมนักเรียน
Ss: I am going to sing songs.
- นักเรียนตอบคาถามครู

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT
Punya: I am going to go
fishing.
Tongdee: I am going to
have a barbecue.
Somjai: I am going to put
up a tent.
- นักเรียนช่วยกันสรุป
ความหมายของประโยค

- PPT

- การสังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

- แบบประเมินที่ 2
การพูดประโยค
ตามโครงสร้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ลาดับที่
3.

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับ
สิ่งที่จะทาในการอยู่
ค่ายพักแรมของตนได้

4. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

10 9. ครูให้นักเรียนถามตอบกับ
นาที กับเพื่อน 3 คน ตามโครงสร้าง
ประโยคใหม่
10. ครูให้นักเรียนทาใบงาน
ที่ 10 เรื่อง Match It! อ่านบท
สนทนาสั้น ๆ แล้วจับคู่ให้ตรงกับ
ภาพที่กาหนด
11. ครูเฉลยคาตอบใบงานที่ 10
เรื่อง Match It!
5 12. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา
นาที ถึงประสบการณ์ในการเข้าค่าย
พักแรมของนักเรียนกิจกรรม
ที่ทา สิ่งดีๆ ที่นักเรียนได้รับ
และสิ่งที่นักเรียนคิดว่าไม่
เหมาะสม/ควรเปลี่ยนแปลง
13. ครูประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนฝึกการสนทนา
ถาม-ตอบกับเพื่อน
- นักเรียนทาใบงานที่

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 10 - ตรวจใบงาน
เรื่อง Match It!
- PPT

10 เรื่อง

Match It!

- นักเรียนตรวจสอบคาตอบ
- นักเรียนร่วมกันสนทนาถึง
ประสบการณ์ในการเข้าค่าย
พักแรม

- การตรวจสอบ
การสรุปโครงสร้าง
ของนักเรียน

- แบบประเมินที่ 9
และ 10
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 9 เรื่อง Camping Equipment
2. ใบงานที่ 10 เรื่อง Match It!
3. CD Track 07 ประกอบใบงานที่ 9
4. PowerPoint Presentation
5. บัตรภาพคาศัพท์ชุด Let’s Go Camping
8. การประเมินผลรวบยอด
การพูดและเขียนประโยคและข้อความสั้น ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมได้
ประเด็นการวัด
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
และประเมินผล
1. ประเมินการพูดบรรยาย
1. แบบประเมินที่ 4
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ 2. แบบประเมินที่ 6
ร้อยละ 80
ด้านทักษะ

ด้านความรู้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ตรวจความถูกต้องของการ
บอกความหมายของคาและ
ประโยคและเกี่ยวกับการอยู่
ค่ายพักแรมที่ฟังหรืออ่าน
ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการทางาน
ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร การแก้ปัญหา
และการใช้ทักษะชีวิต

1. ใบงานที่ 9 เรื่อง
Camping Equipment
2. ใบงานที่ 10 เรื่อง
Match It!
แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ..........
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...............
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ใบงานที่ 9 เรื่อง Camping Equipment (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Let's Go Camping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Instructions: Listen and complete.
backpack

rope

camping

lantern

first aid kit

sleeping bag

torch

boots

tent

swimming

Camping Equipment
When I go on __________ trip, I carry my__________on my back.
I wear __________ when I go hiking. I stay in a__________ and I use a
__________when I sleep in a tent. I use a __________ to see things at
night in my tent but a __________is brighter than a torch. Sometimes
I go __________ in a stream.
I use my __________when someone is sick or gets hurt while
camping. I tie everything with __________. I always have fun when I
go on a camping trip.
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เฉลยใบงานที่ 9 เรื่อง Camping Equipment (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Let's Go Camping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Listen and complete.
backpack

rope

camping

lantern

first aid kit

sleeping bag

torch

boots

tent

swimming

Camping Equipment
When I go on a camping trip, I carry my backpack on my back.
I wear boots when I go hiking. I stay in a tent and I use a sleeping
bag when I sleep in a tent. I use a torch to see things at night in my
tent but a lantern is brighter than a torch. Sometimes I go swimming
in a stream.
I use my first aid kit when someone is sick or gets hurt while
camping. I tie everything with rope. I always have fun when I go on
a camping trip.
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ใบงานที่ 10 เรื่อง Camping Equipment (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Let's Go Camping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Instructions: Read and match.

Teacher: What are you going to do on camping?
Tom:

I am going to go fishing. (

)

A

Teacher: What are you going to do on camping?
Bob:

I am going to go hiking. (

)

B

Teacher: What are you going to do on camping?
Mary:

I am going to have a barbecue. (

)

C

Teacher: What are you going to do on camping?
Rob:

I am going to count the stars. (

)

D

Teacher: What are you going to do on camping?
Kim:

I am going to cook over campfire. (

)
E
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เฉลยใบงานที่ 10 เรื่อง Camping Equipment (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Let's Go Camping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read and match.

Teacher: What are you going to do on camping?
Tom:

I am going to go fishing. (C)

A

Teacher: What are you going to do on camping?
Bob:

I am going to go hiking. (A)

B

Teacher: What are you going to do on camping?
Mary:

I am going to have a barbecue. (D)

C

Teacher: What are you going to do on camping?
Rob:

I am going to count the stars. (E)

D

Teacher: What are you going to do on camping?
Kim:

I am going to cook over campfire. (B)
E
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แบบประเมินที่ 2
แบบประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ________ โรงเรียน ______________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
เลขที่ ชื่อ–สกุล

รายการประเมิน ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน ระดับคุณภาพ
6-7 คะแนน ระดับคุณภาพ
4-5 คะแนน ระดับคุณภาพ
0-3 คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต

348

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Sports Day (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 2
เรื่อง School Activities
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงคา ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
ขข เจ้าของภาษา
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนาเสนอด้วยการพูด/
๘ การเขียน
ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรี ย นรู้ คาศัพท์ และประโยค เกี่ยวกับกีฬาและเกมในโรงเรียน รวมถึงการถามและให้ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับสิ่งที่ทาผ่านมาแล้วในอดีต ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในงาน
กีฬาโรงเรี ย น สามารถเขีย นบรรยายประสบการณ์งานกีฬาในโรงเรียนโดยใช้โ ครงสร้างประโยคได้อ ย่ า ง
เหมาะสม และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการบรรยายเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในสถานการณ์จริงได้
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ออกเสียงคาศัพท์เกี่ยวกับกีฬาและเกมได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) เขียนบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานกีฬาโรงเรียนได้
2) ใช้โครงสร้างประโยค Past Simple Tense บรรยายประสบการณ์เกี่ยวกับงานกีฬาโรงเรียนได้
ถูกต้อง
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่

Sports Day, volleyball, basketball, football, badminton
parade, cheer, grandstand, cheerleader, running race, sack racing,
tug of war, musical chair

โครงสร้างทบทวน

A: Do you like Sports Day?
B: Yes, I do./No, I don’t.
A: What do you do on Sports Day?
B: We play (sports and games) .
Past Simple Tense
I was in blue team.
We were tired but happy.
We had sports and games.
The games started at 9.00 a.m.
การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาโรงเรียน
(Asking and giving information about sports day)

โครงสร้างใหม่

หน้าที่ทางภาษา

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง Sports Day (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง School Activities จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1.

2.

การเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

1. ออกเสียงคาศัพท์
เกี่ยวกับกีฬาและเกม
ได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง

2. ออกเสียงคาศัพท์
เกี่ยวกับกีฬาและเกม

ขั้นสอน
ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
2 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู

30 3. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ โดยครู - นักเรียนออกเสียงคาศัพท์
นาที ใช้บัตรภาพคาศัพท์ Sports Day
(1) ได้แก่ volleyball, running
race, badminton, basketball,
football, sack running, tug of
war, musical chair, parade,
grandstand, cheerleaders,
cheer ให้นักเรียนดูทีละคา ออก
เสียงคาศัพท์ และให้นักเรียนออก
เสียงตาม 2-3 ครั้ง
4. ครูให้นักเรียนฝึกออกเสียงคาศัพท์ - นักเรียนทากิจกรรม
โดยครูสุ่มบัตรภาพคาศัพท์ และให้ ร่วมกับครู
นักเรียนออกเสียง ครูตรวจสอบ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- บัตรภาพ
คาศัพท์ Sports
Day (1)

- การสังเกตการออก
เสียงของนักเรียน

- บัตรภาพ
คาศัพท์ Sports
Day (1)

- ประเมินการออก
เสียงคาศัพท์โดยใช้
แบบประเมินที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง

3. ใช้โครงสร้าง
ประโยค Past Simple
Tense บรรยาย
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานกีฬาโรงเรียนได้
ถูกต้อง
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การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ความเข้าใจความหมายของคาศัพท์
โดยครูบอกความหมายของคาศัพท์
และให้นักเรียนบอกคาศัพท์
ครูประเมินการออกเสียงคาศัพท์
โดยใช้แบบประเมินที่ 1
5. ครูนาเสนอโครงสร้างใหม่โดย
- นักเรียนเรียนรู้โครงสร้าง
แสดงคาว่า Present (ปัจจุบัน)
ใหม่
และ Past (อดีต) บนกระดาน และ
แถบประโยคบนกระดานทีละคู่ตาม
ดังนี้
I am in blue team. (ปัจจุบนั )
I was in blue team. (อดีต)
We are happy. (ปัจจุบัน)
We were happy. (อดีต)
We have sports and games.
(ปัจจุบัน)
We had sports and games.
(อดีต)

สื่อการเรียนรู้

- PPT

การประเมิน
การเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
The games start at 9 a.m.
(ปัจจุบัน)
The games started at 9 a.m.
(อดีต)
They go very fast. (ปัจจุบัน)
They went very fast. (อดีต)
6. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุป
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงคากริยา
จากปัจจุบันกาล เป็นอดีตกาล ใน
รูปแบบต่าง ๆ จากนั้นครูแสดง
แผนภูมิการเปลี่ยนคากริยาจากรูป
ปัจจุบันกาลเป็นอดีตกาลบนกระดาน
และเพิ่มเติมการสรุปของนักเรียน
7. ครูพูดประโยคในรูปปัจจุบันกาล
และให้นักเรียนช่วยกันเปลี่ยนเป็น
อดีตกาล เช่น (ดูตัวอย่างในแถบ
ประโยค)
T: I play football.

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

- นักเรียนช่วยกันสรุป
รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
คากริยาจากปัจจุบันกาล
เป็นอดีตกาล

- นักเรียนช่วยกันเปลี่ยน
คากริยาปัจจุบันกาลเป็น
คากริยาอดีตกาล
Ss: I played football.

การประเมิน
การเรียนรู้

- การสังเกต
การตอบของนักเรียน

- PPT

- การตรวจคาตอบ
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ลาดับที่

3.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

4. เขียนบรรยายเกี่ยว
กัประสบการณ์ในงาน
กีฬาโรงเรียนได้
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การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
T: We walk in the parade
.
T: We wait for the great day
.
T: We cheer on the
grandstand.
T: They smile happily.
T: We win the game.
15 8. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 11
นาที เรื่อง My Sports Day วาดภาพ
หรือติดภาพงานกีฬาโรงเรียนที่
นักเรียนประทับใจแล้วเขียน
บรรยายโดยใช้โครงสร้างประโยค Past
Simple Tense
9. ครูให้นักเรียนอาสาสมัครออกมา
นาเสนอผลงาน 1–2 คน

กิจกรรมนักเรียน
Ss: We walked in the
parade.
Ss: We waited for the
great day.
Ss: We cheered on the
grandstand.
Ss: They smiled happily.
Ss: We won the game.
- นักเรียนทาใบงานที่ 11
เรื่อง My Sports Day
- นักเรียนอาสาสมัคร
ออกมานาเสนอผลงาน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT
- ประเมินการเขียน
- ใบงานที่ 11
บรรยายโดยใช้แบบ
เรื่อง My Sports ประเมินที่ 6
Day
- ใบงานที่ 11
เรื่อง My Sports
Day
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ลาดับที่
4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้
5. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
3 10. ครูให้นักเรียนพูดคุยถึงสิ่งที่
นาที ได้รับจากการเล่นกีฬาและการให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมโรงเรียน
11. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนพูดคุยถึงสิ่งที่
ได้รับจากการเล่นกีฬาและ
การให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมโรงเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบประเมินที่ 9
และ 10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรภาพคาศัพท์ชุด Sports Day (1)
2. ใบงานที่ 11 เรื่อง My Sports Day
3. PowerPoint Presentation
8. การประเมินผลรวบยอด
1. การออกเสียงคาศัพท์เกี่ยวกับกีฬาและเกม
2. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานกีฬาโดยใช้โครงสร้างประโยค Past Simple Tense
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านทักษะ

ด้านความรู้

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1. ประเมินการออกเสียงคาศัพท์
2. ประเมินการเขียนบรรยาย
ประสบการณ์ในงานกีฬาโรงเรียน
ตรวจความถูกต้องของการใช้
โครงสร้างประโยค Past Simple
Tense บรรยายประสบการณ์
เกี่ยวกับงานกีฬาโรงเรียน
ประเมินความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย
และมุ่งมั่นในการทางาน

1. แบบประเมินที่ 1
2. แบบประเมินที่ 6

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ใบงานที่ 11 My เรื่อง
Sports Day

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร การแก้ปัญหา และ
การใช้ทักษะชีวิต

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ใบงานที่ 11 เรื่อง My Sports Day
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Sports Day (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Draw/stick a picture and write about it.
วาด/ติดภาพ และบรรยายภาพ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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เฉลยใบงานที่ 11 เรื่อง My Sports Day
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Sports Day (1)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Draw/stick a picture and write about it.
วาด/ติดภาพ และบรรยายภาพ
.

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

คาตอบขึ้นอยู่กับผลงานของนักเรียน
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สื่อสาหรับครู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Sports Day
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Present Tense (V1) Past Tense (V2)

คาแปล

1

is / am

was

เป็น, อยู่, คือ (เอกพจน์)

2

are

were

เป็น, อยู่, คือ (พหูพจน์)

3

have / has

had

มี, ได้รับ, รับประทาน

4

start

started

ตั้งต้น, เริ่ม

5

play

played

เล่น

6

walk

walked

เดิน

7

wait

waited

คอย, รอ

8

cheer

cheered

แสดงความยินดี, โห่ร้อง

9

smile

smiled

ยิ้ม

10

go

went

ไป

11

come

came

มา, มาหา

12

win

won

ชนะ
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แถบประโยค
หน่วยเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Sports Day
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แถบประโยค
I am in blue team.
We have sports and games.
The games start at 9 a.m.
They go very fast.
I play football.
We win the game.
My friendsarecheerleaders.
We walkin the parade.
Wecheeron our grandstand.
We are happy.

I was in blue team.
We had sports and games.
The games started at 9 a.m.
They went very fast.
I played football.
We won the game.
My friendswerecheerleaders.
We walkedin the parade.
Wecheeredon our grandstand.
We were happy.
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แบบประเมินการออกเสียงคาศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบประเมินที่ 1

คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการออกเสียงของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6-7 คะแนน
4-5 คะแนน
0-3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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แบบประเมินที่ 6
แบบประเมินการเขียนบรรยาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการเขียนบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน การใช้ภาษา
เนื้อหา
รวมคะแนน ระดับคุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

367

เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Sports Day (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 2
เรื่อง School Activities
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงคา ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ หรือ
เรื่องสั้นๆ
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนาเสนอด้วยการพูด/
การเขียน
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์ และประโยค เกี่ยวกับกีฬาและเกมในโรงเรียน รวมถึงการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องเล่า/เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วในอดีต ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์
ในงานกีฬาโรงเรียน และสามารถนาไปปรับใช้ในการบรรยายประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้น ใน
สถานการณ์จริงได้
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) อ่านออกเสียงประโยค ข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับงานกีฬาโรงเรียนได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับงานกีฬาโรงเรียนได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน
โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

Sports Day, grandstand, start, win, cheer, race
speech, end, medal, be excited, principal, winner, give a big hand
Past Simple Tense
การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง Sports Day (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง School Activities จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

1.

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

2.

ขั้นสอน
ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
3 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
27 3. ครูและนักเรียนทบทวน
นาที โครงสร้างประโยค Past
Simple Tense จากบทเรียน
ที่ผ่านมา โดยใช้กิจกรรม
Error Correction ดังนี้
ครูเขียนประโยค 3 ประโยคที่
มีคาผิดบนกระดาน ดังนี้
The games start at 9 a.m.
I were in ablue team.
He win the race.
จากนั้นครูขออาสาสมัครมา
แก้คาผิด

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู

สื่อการเรียนรู้
- PPT

- นักเรียนทากิจกรรม Error - PPT
Correction

- นักเรียนอาสาสมัคร
แก้กริยาในประโยคเป็น
The games started at
9 am.
I was in a blue team.
He won the race.

การประเมิน
การเรียนรู้

- การสังเกต
การตอบของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงประโยค
ข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับ
งานกีฬาโรงเรียนได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน

3.

ขั้นปฎิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
4. ครูพูดคากริยาช่องที่ 1 ให้
นักเรียนช่วยกันบอกคากริยา
ช่องที่ 2 โดยใช้คาศัพท์ที่ครู
เตรียมมา ดังนี้
walk, play, win, eat,
smile, go, cheer
T: walk
T: play
T: win
T: eat
T: smile
T: go
T: cheer
15 5. ครูแจกใบงานที่ 12 เรื่อง
นาที A Great Day ซึ่งมีเนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับงานกีฬาโรงเรียน ให้
นักเรียนลองอ่านด้วยตนเอง
1 รอบ

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนช่วยกันบอก
คากริยาช่องที่ 2

Ss: walked
Ss: played
Ss: won
Ss: ate
Ss: smiled
Ss: went
Ss: cheered
- นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องใน
ใบงานที่ 12 เรื่อง A Great
Day 1 รอบ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- การสังเกต
การตอบของ
นักเรียน

- ใบงานที่ 12
เรื่อง A Great
Day

- การสังเกต
การอ่านของ
นักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

2. ตอบคาถามจากเรื่องที่
อ่านเกี่ยวกับงานกีฬา
โรงเรียนได้

4.

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้ภาษาอังกฤษ

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
6. ครูนานักเรียนอ่านประโยค
ในเนื้อเรื่องทีละประโยค แล้ว
นาเสนอคาศัพท์ใหม่ในประโยค
ที่นักเรียนไม่ทราบความหมาย
เช่น speech, end, medal,
be excited, principal,
winner, give a big hand
7. ครูให้นักเรียนตอบคาถาม
ในใบงานที่ 12 เรื่อง A Great
Day โดยครูนานักเรียนอ่าน
ประโยคคาถามและร่วมกันทา
ความเข้าใจความหมายของ
คาถามแต่ละข้อ
8. ครูเฉลยใบงานที่ 12 เรื่อง
A Great Day

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนอ่านประโยคและ
ออกเสียงคาศัพท์ตามครู

- นักเรียนตอบคาถามใน
ใบงานที่ 12 เรื่อง A Great
Day

- นักเรียนตรวจคาตอบ
5 9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป - นักเรียนสรุปการใช้ภาษา
นาที การใช้ภาษาในการบรรยาย ในการบรรยาย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 12
เรื่อง A Great
Day

- การสังเกต
การอ่านของ
นักเรียน

- ใบงานที่ 12
เรื่อง A Great
Day

- ตรวจใบงาน

- PPT
- การสังเกต
การสรุปของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. แผนภูมิกริยาช่องที่ 1 และช่องที่ 2 จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
2. บัตรคาชุด Sports Day
3. บัตรภาพคาศัพท์ชุด Sports Day (2)
4. ใบงานที่ 12 เรื่อง A Great Day
5. PowerPoint Presentation
8. การประเมินผลรวบยอด
1. การอ่านออกเสียงประโยค ข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับงานกีฬาโรงเรียน
2. การตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับงานกีฬาโรงเรียน
ประเด็นการวัด
วิธีการ
เครื่องมือ
และประเมินผล
ประเมินการอ่านออกเสียง แบบประเมินที่ 5
ด้านทักษะ
ประโยค ข้อความสั้นๆ
ตรวจความถูกต้องของ
ใบงานที่ 12 เรื่อง
ด้านความรู้
การตอบคาถามจากเรื่อง A Great Day
ที่อ่าน
ประเมินความซื่อสัตย์
แบบประเมินที่ 9
ด้านคุณลักษณะ
สุจริต มีวินัย และมุ่งมั่น
อันพึงประสงค์
ในการทางาน
ประเมินความสามารถใน แบบประเมินที่ 10
สมรรถนะสาคัญ
การสื่อสาร การแก้ปัญหา
ของผู้เรียน
และการใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ..............
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ใบงานที่ 12 เรื่อง A Great Day
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Sports Day (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read and answer the questions.

Last Friday was our school's Sports Day. That day, all the
students and teachers were in the field. The students were on
their grandstands.They were red team, pink team, yellow
team and blue team.
After the speech at 9 a.m., the race started. My best
friend, Boon, was in the race for our colour,pink. He ran very
fast and won the race.
The Sports Day ended at 4 p.m. The principal gave
medals to the winners. Everybody gave a big hand and
cheered loudly for the winners. All of the students, teachers
and parents were very happy and excited.

Adapted from http://www.englishforums.com/English/SportsDay/qzjww/post.htm
1.

How many colour teams were there on the Sports Day?
________________________________________.

2.

What colour did the writer join?
________________________________________.

3.

How many hours did the Sports Day run?
________________________________________.

4.

What did the principal give to the winner?
________________________________________.

5.

How did everyone feel on that day?
________________________________________.
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เฉลยใบงานที่ 12 เรื่อง A Great Day
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Sports Day (2)
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read and answer the questions.

Last Friday was our school's Sports Day. That day, all the
students and teachers were in the field. The students were on
their grandstands. They were red team, pink team, yellow
team and blue team.
After the speech at 9 a.m., the race started. My best
friend, Boon, was in the race for our colour, pink. He ran very
fast and won the race.
The Sports Day ended at 4 p.m. The principal gave
medals to the winners. Everybody gave a big hand and
cheered loudly for the winners. All of the students, teachers
and parents were very happy and excited.

Adapted from http://www.englishforums.com/English/SportsDay/qzjww/post.htm
1.

How many colour teams were there on the Sports Day?
There were four colour teams.

2.

What colour did the writer join?
The writer joined pink.

3.

How many hours did the Sports Day run?
The Sports Day ran for seven hours.

4.

What did the principal give to the winner?
The principal gave them medals.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 5
แบบประเมินการอ่านออกเสียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง
น้าเสียง
รวม
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ในการอ่าน การเว้นวรรคตอน คะแนน ระดับคุณภาพ
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน ระดับคุณภาพ
6 - 7 คะแนน ระดับคุณภาพ
4 - 5 คะแนน ระดับคุณภาพ
0 - 3 คะแนน ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินตนเอง

(My Learning Reflection)
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่______________เรื่อง______________________________________________
1. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่
1
2
3
4

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

บอกความหมายของคาและประโยคเกี่ยวกับการอยู่
ค่ายพักแรมได้
พูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่จะทาในการอยู่ค่ายพักแรมได้
ออกเสียงคาศัพท์เกี่ยวกับ กีฬาและเกมได้ถู กต้ อ ง
ตามหลักการออกเสียง
ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับงานกีฬาโรงเรียนได้

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……

………………………………………..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………........................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง Places at School
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 3
เรื่อง My School
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้
ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายคาศัพท์จากคาจากัดความที่กาหนดให้ได้ถูกต้อง
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) อ่านออกเสียงประโยคที่ เป็นคาจากัดความของสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน
โครงสร้างใหม่
ทักษะทางภาษา

room, classroom, toilet, office
nursing room, canteen, English lab, art room, music room,
playground, library, hall, science lab
การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง Places at School
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง My School จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้

1.

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

3 นาที 1. ครูทักทายนักเรียน
2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้

- นักเรียนทักทายครู

2.

ขั้นสอน
ขั้นปฏิบัติ

27
นาที

- นักเรียนออกเสียงตามครู - บัตรภาพ
- การสังเกต
คาศัพท์ชุด
การออกเสียง
Places at School ของนักเรียน
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม และ
เล่นเกมใบ้คา

3. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่โดยใช้
บัตรภาพคาศัพท์ชุด Places at
School
4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
กลุ่มละเท่าๆ กัน เล่นเกมใบ้คา
5 คา โดยครูจะแสดงแถบประโยค
บนกระดาน ทีละประโยค หลังจาก
ที่ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านแถบ
ประโยค หากกลุ่มใดตอบได้ให้รีบ
ยกมือ หากตอบถูก กลุ่มนั้นได้
1 คะแนน

- PPT

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

3.

1. บอกความหมาย
คาศัพท์จากคาจากัด
ความกาหนดให้ได้
ถูกต้อง
2. อ่านออกเสียงประโยค
ที่เป็นคาจากัดความ
ของสถานที่ต่าง ๆ ใน
โรงเรียนได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน

ขั้นปฏิบัติ

15
นาที

4.

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

ขั้นสรุป

ลาดับที่

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

5. ครูให้นักเรียนทางานเดี่ยวใน
ใบงานที่ 13 เรื่อง What Is This
Place? อ่านและเลือกคาศัพท์ที่
ตรงกับคาจากัดความที่กาหนดให้
6. ครูเฉลยใบงานที่ 13 เรื่อง
What Is This Place?
7. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียง
ประโยคที่เป็นคาจากัดความของ
คาศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียน
ในใบงานพร้อมกันทั้งชั้น จากนั้น
ฝึกอ่านออกเสียงเป็นคู่ๆ
5 นาที 8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียนว่าการเรียนรู้คาศัพท์และ
ประโยคเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ที่
อยู่ในบริเวณโรงเรียนทาให้นักเรียน
ได้ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทางานเดี่ยว
ในใบงานที่ 13 เรื่อง
What Is This Place?
- นักเรียนตรวจคาตอบ
- นักเรียนอ่านออกเสียง
ประโยคเป็นคู่

- นักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน

- ใบงานที่ 13
เรื่อง What Is
This Place?
- PPT
- ใบงานที่ 13
เรื่อง What Is
This Place?

การประเมิน
การเรียนรู้
- ตรวจใบงาน
- ประเมินการอ่าน
ออกเสียงประโยค
โดยใช้แบบ
ประเมินที่ 5

- การสังเกต
การสรุป
ของนักเรียน
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7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. PowerPoint Presentation
2. บัตรภาพคาศัพท์ชุด Places at School
3. ใบงานที่ 13 เรื่อง What Is This Place?
8. การประเมินผลรวบยอด
การอธิบายคาจากัดความของสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน
ประเด็นการวัด
วิธีการ
เครื่องมือ
และประเมินผล
ประเมินการออกเสียง
แบบประเมินที่ 2
ด้านทักษะ
คาศัพท์
ด้านความรู้
ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ตรวจความถูกต้องของ
การบอกความหมายคาศัพท์
จากคาจากัดความที่กาหนด
ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย และมุ่งมั่น
ในการทางาน
ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร การแก้ปัญหา
และการใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ใบงานที่ 13 เรื่อง
What Is This Place?

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ................
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ใบงานที่ 13 เรื่อง What Is This place?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง Places at school
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read and choose the correct places using the given words below.
English lab
nursing room
canteen
art room
classroom
office

playground
science lab
music room
toilet
library
hall

1. The room where we study drawing and colouring.

__________________

2. The room where we practice English.

__________________

3. The room where you go when you are sick.

__________________

4. The room where we study singing.

__________________

5. The place where we eat food.

__________________

6. The place where the children like the most.

__________________

7. The place where you can read many books.

__________________

8. The room where we study many subjects.

__________________

9. The place where we have an assembly.

__________________

10. The place where we use a microscope to see
very little things.

__________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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เฉลยใบงานที่ 13 เรื่อง What Is This place?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง Places at school
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read and choose the correct places using the given words below.
English lab

playground

nursing room
canteen

science lab

art room

toilet

classroom

library

office

hall

music room

1. The room where we study drawing and colouring.

art room

2. The room where we practice English.

English lab

3. The room where you go when you are sick.

nursing room

4. The room where we study singing.

music room

5. The place where we eat food.

canteen

6. The place where the children like the most.

playground

7. The place where you can read many books.

library

8. The room where we study many subjects.

classroom

9. The place where we have an assembly.

hall

10. The place where we use a microscope to see
very little things.

science lab
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 2
แบบประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ________ โรงเรียน _________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน ระดับคุณภาพ
6-7 คะแนน ระดับคุณภาพ
4-5 คะแนน ระดับคุณภาพ
0-3 คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Where Is the Library?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 3
เรื่อง My School
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
ต 1.3 ป.5/2 เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ได้ฟังหรืออ่าน
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนาเสนอด้วยการพูด/
การเขียน
ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียน การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ งของ
สถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสถานศึกษาและยัง
สามารถนาไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ระบุที่ตั้งของสถานที่ในโรงเรียนจากเรื่องที่อ่านได้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดถาม-ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ตา่ ง ๆ ในโรงเรียนได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน

คาศัพท์ใหม่

science lab, gym, computer room, music room, English lab, art
room, office, hall, toilet, playground, nursing room, canteen,
next to, between, opposite, behind, in front of, near
-
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โครงสร้างทบทวน

โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา
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A: Where does he study English?
B: In the English lab.
A: Where is the English lab?
B: It’s behind/next to/opposite the science lab.
It’s between the _____ and the _____.
A: What room are between the English lab and the science lab?
B: The classrooms./The classrooms are between the
English lab and the science lab.
การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียน
(Asking and giving information about places in the school)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Where Is the Library?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง At School จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับที่
1.

2.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

3 1. ครูทักทายนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้

27 3. ครูให้นักเรียนทบทวนประโยค
นาที ถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่เรียนและ
สถานที่ที่เรียนวิชานั้น ๆ โดยให้
นักเรียนจับคู่ช่วยกันอ่านตาราง
เรียนของวินัยและตอบคาถามใน
ใบงานที่ 14 เรื่อง Winai’s Schedule
4. ครูเฉลยใบงานที่ 14 เรื่อง
Winai’s Schedule
5. ครูทบทวนคาบุพบทบอก
สถานที่ทเี่ รียนมาแล้วได้แก่ next
to, between, opposite,
behind, in front of โดยครูขอ
นักเรียนอาสาสมัคร 3 คน A, B

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- นักเรียนจับคู่อ่านตาราง
เรียน และทาใบงานที่ 14
เรื่อง Winai’s Schedule
- นักเรียนตรวจคาตอบ

- ใบงานที่ 14
เรื่อง Winai’s
Schedule

- นักเรียนทบทวนบทเรียน
เรื่องคาบุพบท

- PPT
- PPT

- ตรวจใบงาน

- การสังเกต
การตอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
และ C ออกมายืนหน้าชั้นเรียน ครู
จัดตาแหน่งการยืนของนักเรียนทั้ง
สามคนและถาม-ตอบเกี่ยวกับ
ตาแหน่งที่ยืนของนักเรียนแต่ละ
คน ดังนี้
5.1 นักเรียนยืนเรียงเป็นแถว
เดียวกัน A, B และ C
T: Where is C?
T: Where is B?
5.2 นักเรียน B และ C ยืนเรียงกัน
เช่นเดิม นักเรียน A ก้าวมายืน
ข้างหน้านักเรียน B หันหน้าไป
ทางเดียวกัน
T: Where is A?
T: Where is B?
5.3 นักเรียน A กลับหลังหัน ยืน
หันหน้าเข้าหานักเรียน B โดยครู
พูดสมมติเพิ่มเติมว่าระหว่าง

กิจกรรมนักเรียน

Ss: He/She is next to B.
Ss: He/She is between
A and C.

Ss: He/She is in front of B.
Ss: He/She is behind A.

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

นักเรียน A และ B มีถนนคั่นกลาง
อยู่
T: Where is A?
Ss: He/She is opposite B.
6. ครูแสดงบัตรคาชุดคาบุพบท
- นักเรียนฝึกพูดประโยค
- PPT
บอกสถานที่บนกระดาน (near, ถาม-ตอบตามครู
next to, behind, in front of,
opposite, between) แล้วแสดง
โครงสร้างประโยค
ถาม-ตอบเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่
ต่าง ๆ ในโรงเรียน ดังนี้
A: Where is the English lab?
B: It’s next to the science lab.
It’s between the science
lab and the computer room.
(นักเรียนฝึกพูดประโยคถาม-ตอบ
ตามครู 2-3 ครั้งจากนั้นครูเปลี่ยน
คาศัพท์เป็นสถานทีอ่ ื่น ๆ)

การประเมิน
การเรียนรู้

- การสังเกต
การออกเสียง
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ลาดับที่
3.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. พูดถาม-ตอบเพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของ
สถานทีต่ า่ ง ๆ ใน
โรงเรียนได้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

2. ระบุที่ตั้งของสถานที่
ในโรงเรียนจากเรื่องที่
อ่านได้

4.

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

10 7. ครูให้นักเรียนดูภาพแผนผัง
นาที โรงเรียนที่ครูเตรียมมา แล้วให้
นักเรียนจับคู่กันพูดถาม-ตอบ โดย
นักเรียนจะต้องถามเพื่อนที่เป็นคู่
ของตัวเอง คนละ 2 คาถาม
8. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 15
เรื่อง My Dream School

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- นักเรียนจับคู่กันพูด
ถาม-ตอบ

- ภาพแผนผัง
โรงเรียน

- นักเรียนทาใบงานที่ 15
เรื่อง My Dream School

- ใบงานที่ 15 เรื่อง - ตรวจใบงาน
My Dream
School
- PPT

9. ครูเฉลยใบงานที่ 15 เรื่อง
- นักเรียนตรวจคาตอบ
My Dream School
5 10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
- นักเรียนร่วมกันสรุป
นาที บทเรียนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง บทเรียนการให้ข้อมูล
ของสถานที่ตา่ ง ๆ ในโรงเรียนว่า เกี่ยวกับที่ตั้งของสถาน
จะทาให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- PPT

- ประเมินการพูด
โต้ตอบตาม
สถานการณ์โดยใช้
แบบประเมินที่ 3
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. PowerPoint Presentation
2. ภาพแผนผังโรงเรียน
3. ใบงานที่ 14 เรื่อง Winai’s Schedule
4. ใบงานที่ 15 เรื่อง My Dream School
8. การประเมินผลรวบยอด
การบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน
ประเด็นการวัด
วิธีการ
เครื่องมือ
และประเมินผล
ประเมินการพูดถาม-ตอบเพื่อให้ แบบประเมินที่ 3
ด้านทักษะ
ข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ตั้งของสถานที่
ต่าง ๆ ในโรงเรียน
ตรวจความถูกต้องของการระบุ ใบงานที่ 15 เรื่อง
ด้านความรู้
ที่ตั้งของสถานที่ในโรงเรียน
My Dream School
จากเรื่องที่อ่าน
ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต
แบบประเมินที่ 9
ด้านคุณลักษณะ
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร การแก้ปัญหา
และการใช้ทักษะชีวิต

แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 14 เรื่อง Winai’s Schedule
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Where is the library?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read and answer.
อ่านและตอบคาถาม
Winai’s Schedule
Day/Time

9.00

10.00

11.00

Monday

science
(science lab)

maths
(classroom)

English
(English lab)

history
(classroom)

English
(English lab)

social studies
(classroom)

Tuesday

Ex: What does Winai study at 11 on Monday?

Where does he study it?
1. What does Winai study at 3 on Monday?
Where does he study it?
2. What does Winai study at 9 on Monday?
Where does he study it?
3. What does Winai study at 1 on Monday?
Where does he study it?
4. What does Winai study at 2 on Monday?
Where does he study it?

12.00

1.00

2.00

3.00

L
U
N
C
H

music
(music
room)
computer
(computer
room)

art
(art
room)
Thai
(library)

PE
(gym)
boy
scout
(hall)

He studies English.
In the English lab.
_________________________ .
_________________________.
_________________________.
_________________________ .
_________________________ .
_________________________ .
_________________________.
_________________________.

5. What does Winai study at 10 on Monday? _________________________ .
Where does he study it?

_________________________ .

6. What does Winai study at 1 on Tuesday? _________________________ .
Where does he study it?

_________________________ .

7. What does Winai study at 2 on Tuesday? _________________________ .
Where does he study it?
8. What does Winai study at 3 on Tuesday?
Where does he study it?

_________________________ .
_________________________ .
_________________________.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

403

เฉลยใบงานที่ 14 เรื่อง Winai’s Schedule
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Where is the library?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read and answer.
อ่านและตอบคาถาม
Winai’s Schedule
Day/Time

9.00

10.00

11.00

Monday

science
(science
lab)
history
(classroom)

maths
(classroom)

English
(English lab)

English
(English lab)

social studies
(classroom)

Tuesday

Ex: What does Winai study at 11 on Monday?

Where does he study it?
1. What does Winai study at 3 on Monday?
Where does he study it?
2. What does Winai study at 9 on Monday?
Where does he study it?
3. What does Winai study at 1 on Monday?
Where does he study it?
4. What does Winai study at 2 on Monday?
Where does he study it?
5. What does Winai study at 10 on Monday?
Where does he study it?
6. What does Winai study at 1 on Tuesday?
Where does he study it?
7. What does Winai study at 2 on Tuesday?
Where does he study it?
8. What does Winai study at 3 on Tuesday?
Where does he study it?

12.00

1.00

2.00

3.00

L
U
N
C
H

music
(music
room)
computer
(computer
room)

art
(art
room)
Thai
(library)

PE
(gym)
boy
scout
(hall)

He studies English.
In the English lab.
He studies PE.
In the gym.
He studies science.
In the science lab.
He studies music.
In the music room.
He studies art.
In the art room.
He studies maths.
In the classroom.
He studies computer.
In the computer room.
He studies Thai.
In the library.
He studies boy scout.
In the hall.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 15 เรื่อง My Dream School
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Where is the library?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read the passage and name the places on the map.
อ่านเรื่องและระบุชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนบนแผนผัง
My Dream School

8

1

classroom
s
2 3 4
Building 1

5

6
Building 2

7
Building 3

1. _____________________
2.
3.
__________________
4.
5. _____________________
6. _____________________
7. _____________________
8. _____________________
9. _____________________

9

This is my dream school. There are three buildings. The office
is between building 1 and building 3. The flagpole is opposite the
office. In building 1, there are three classrooms, one English lab and
one science lab. Three classrooms are between the English lab and
the science lab. The science lab is near the office. The hall is in
building 3. The playground is between the office and the flagpole.
The toilet is behind the hall.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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เฉลยใบงานที่ 15 เรื่อง My Dream School
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Where is the library?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read the passage and name the places on the map.
อ่านเรื่องและระบุชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนบนแผนผัง
My Dream School

This is my dream school. There are three buildings. The office
is between building 1 and building 3. The flagpole is opposite the
office. In building 1 there are three classrooms, one English lab and
one science lab. Three classrooms are between the English lab and
the science lab. The science lab is near the office. The hall is in
building 3. The playground is between the office and the flagpole.
The toilet is behind the hall.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 2
แบบประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ________ โรงเรียน _________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน ระดับคุณภาพ
6-7 คะแนน ระดับคุณภาพ
4-5 คะแนน ระดับคุณภาพ
0-3 คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 3
แบบประเมินการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ________ โรงเรียน _________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/
รวม
ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ถูกต้อง คล่องแคล่ว น้าเสียงประกอบการพูด คะแนน คุณภาพ
(4)
(4)
(4)
(12)

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง How Do You Come to School?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 3
เรื่อง My School
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่ายๆ
หรือเรื่องสั้นๆ
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรี ย นรู้ คาศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียน การถามและให้ ข้อมูล เกี่ยวกั บ
การเดิน ทางมาโรงเรีย น ทาให้ นั กเรี ย นได้ฝึ กใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสถานศึกษา และยัง
สามารถนาไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ตอบคำถำมจำกข้อมูลกำรเดินทำงที่อ่ำนได้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) เขียนบรรยายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน
โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

by train, by car, by bus, by bicycle, on foot
always, sometimes, never
A: Do you come to school by bus?
B: Yes, I do./No, I don’t.
Alex always/sometimes/never comes to school by bus.
I always/sometimes/never come to school by bus.
การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
(Asking and giving information about how to come to school)
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4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง How Do You Come to School?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง At School จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

1.

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

2.

ขั้นสอน
ขั้นปฏิบัติ

1. เขียนบรรยาย
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเดินทางมา
โรงเรียนได้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
3 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้
32 3. ครูทบทวนโครงสร้างประโยค
นาที ถาม-ตอบเกี่ยวกับการเดินทางมา
โรงเรียนโดยใช้บัตรภาพคาศัพท์ชุด
How Do You Come to School
T: Do you come to school by
bus?
T: Do you come to school by
train?
T: Do you come to school by
car?
4. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 16 เรื่อง
Do You Come to School by
Bus?

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- นักเรียนทบทวนโครงสร้าง - PPT
ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ - บัตรภาพคาศัพท์
การเดินทางมาโรงเรียน
ชุด How Do You
Come to School
Ss: Yes, I do./No, I
don’t.
Ss: Yes, I do./No, I
don’t.
Ss: Yes, I do./No, I
don’t.
- นักเรียนทาใบงานที่ 16
- ใบงานที่ 16 เรื่อง
เรื่อง Do You Come to
Do You Come to
School by Bus?
School by Bus?

- การสังเกต
การตอบของนักเรียน

- ตรวจความ
ถูกต้องของการเขียน
บรรยายโดยใช้
แบประเมินที่ 6
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เดินสัมภาษณ์เพื่อนเกี่ยวกับ
การเดินทางมาโรงเรียน 3-5 คน และ
เขียนประโยคบรรยายการเดินทาง
ของเพื่อนแต่ละคน เสร็จแล้วส่งครู
เพื่อตรวจความถูกต้องของการเขียน
บรรยายโดยใช้แบบประเมินที่ 6
5. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ always, - นักเรียนพูดออกเสียง
sometimes, never โดยแสดง
ประโยคตามครู
ตารางตัวอย่างการเดินทางมา
โรงเรียนบนกระดานจากนั้นครูแสดง
แถบประโยคเหล่านี้บนกระดานพร้อม
พูดออกเสียงประโยคแต่ละประโยค
2-3 ครั้ง
A never comes to school on foot.
B sometimes comes to school by
bus.
C always comes to school by
car.

สื่อการเรียนรู้

- PPT

การประเมิน
การเรียนรู้

- การสังเกต
การออกเสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

3.

2. ตอบคำถำมจำก
ข้อมูลกำรเดินทำงที่
อ่ำนได้

ขั้นปฏิบัติ

4.

3. นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 6. นักเรียนทาใบงานที่ 17 เรื่อง
นาที I Go to School on Foot โดยอ่าน
ข้อความการเดินทางมาโรงเรียนของ
บุคคลข้อ 1-5 แล้วศึกษา
ตารางข้อมูลการเดินทางของแต่ละ
บุคคล จากนั้นเขียนชื่อบุคคลลงใน
 เสร็จแล้วส่งครูตรวจความ
ถูกต้องของการตอบคาถามจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่อ่าน
5 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการ
นาที เดินทางมาโรงเรียนโดยครูโยนลูก
บอล (หรือลูกบอลกระดาษ) ให้
นักเรียนที่ได้รับบอลพูดประโยคบอก
วิธีการเดินทางมาโรงเรียนของตน
เช่น I always come to school
by bus. นักเรียนที่ได้รับบอลและพูด
ประโยคเสร็จแล้ว ให้โยนบอลให้
เพื่อนคนอื่นๆ ต่อไป

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทาใบงานที่ 17
เรื่อง I Go to School on
Foot

- นักเรียนร่วมกันสรุปการ
เดินทาง
มาโรงเรียนกับครู

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 17 เรื่อง - ตรวจใบงาน
I Go to School
on Foot

- การสังเกต
การตอบ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. PowerPoint Presentation
2. บัตรภาพคาศัพท์ ชุด How Do You Come to School?
3. ใบงานที่ 16 เรื่อง Do You Come to School by Bus?
ใ 4. ใบงานที่ 17 เรื่อง I Go to School on Foot
8. การประเมินผลรวบยอด
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านทักษะ
ด้านความรู้

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

วิธีการ
เขียนบรรยายเพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเดินทางมา
โรงเรียน

เครื่องมือ

1. แบบประเมินที่ 6
2. ใบงานที่ 16 เรื่อง
Do You Come to
School by Bus?
ตรวจความถูกต้องของ
ใบงานที่ 17 เรื่อง
การตอบค าถามจากข้ อ มู ล I Go to School on Foot.
การเดินทางที่อ่าน
ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต แบบประเมินที่ 9
มีวินัยและมุ่งมั่นใน
การทางาน
ประเมินความสามารถใน
แบบประเมินที่ 10
การสื่อสาร การแก้ปัญหา
และการใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

417

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ............
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 16 เรื่อง Do You Come to School by Bus?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง How Do You Come to School?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Ask your friends and write the sentences.
Do you come to
school by bus?

Yes, I do.
No, I don’t.

Do you come
to school on
foot?

Suda
Sunee
Examples:

Sakda

Sunee comes to school by bus.
Suda doesn’t come to school on foot.

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8. ___________________________________________________________

หมายเหตุ คาตอบขึ้นอยู่กับข้อมูลของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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ใบงานที่ 17 เรื่อง I Go to School on Foot
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง How Do You Come to School?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read, look at the table and write the name in each box.
อ่านการเดินทางไปโรงเรียนของแต่ละคน และเขียนชื่อลงในช่องว่างโดยดูข้อมูลจากตาราง

I always go to school on foot. I never go
to school by bus or by car.

I never go to school by car or on foot.
I always go by bus.





I sometimes go to school by bus and
sometimes by car. I never go to school
on foot.

I always go to school by bicycle I never
go to school by car or on foot.




I always go to school by train. I never go
to school by bus or on foot.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงานที่ 17 เรื่อง I Go to School on Foot
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง How Do You Come to School?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read, look at the table and write the name in each box.
อ่านการเดินทางไปโรงเรียนของแต่ละคน และเขียนชื่อลงในช่องว่างโดยดูข้อมูลจากตาราง

I always go to school on foot. I never
go to school by bus or by car.
William



I sometimes go to school by bus and
sometimes by car. I never go to school
on foot.
Lisa


I never go to school by car or on foot.
I always go by bus.
Kate



I always go to school by bicycle I never
go to school by car or on foot.



Luke

I always go to school by train. I never go
to school by bus or on foot.



Wanda

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 6

แบบประเมินการเขียนบรรยาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ________ โรงเรียน _________________________

คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการเขียนบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน การใช้ภาษา
เนื้อหา
รวมคะแนน ระดับคุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Places around School
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 3
เรื่อง My School
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้คาศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน การถามและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่รอบบริเวณโรงเรียน ทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ ตัว
และยังสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารเพื่อบอกที่ตั้งของสถานที่ในชุมชนในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ใช้คาบุพบทบอกที่ตั้งของสถานที่ได้ถูกต้อง
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่รอบบริเวณโรงเรียนได้ถูกต้อง
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน

โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

place, near, between, next to, behind, opposite, in front of,
school, library, bank, park, hospital
bus stop, restaurant, church, basketball court, train station,
police station, drug store, store, movie theatre, post office
A: Where is the school?
B: It’s near/next to/opposite the park.
The school is opposite the park.
The drug store is between the post office and the movie theatre.
การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่รอบบริเวณโรงเรียน
(Asking and giving information about places around school)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Places around School
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง My School จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

1.

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

2.

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

3 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
32 3. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 18 เรื่อง
นาที A Word Web เลือกคาศัพท์ที่
กาหนดให้เขียนลงในแผนที่ความคิด
เพื่อจาแนกว่าสถานที่ใดเป็นสถานที่
ที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน
4. ครูเฉลยใบงานที่ 18 เรื่อง A Word Web
5. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ bus stop,
restaurant, church, basketball
court, train station, police station,
drug store, store, theatre, post
office ซึ่งเป็นชื่อสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- นักเรียนทักทายครู

- PPT

- นักเรียนทาใบงาน
ที่ 18 เรื่อง
A Word Web

- ใบงานที่ 18 เรื่อง - ตรวจใบงาน
A Word Web
- การสังเกต
การออกเสียงของ
นักเรียน

- นักเรียนตรวจคาตอบ - PPT
- นักเรียนฝึกออกเสียง - บัตรภาพคาศัพท์
คาศัพท์ตามครู
ชุด Places
around School
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ตั้งของสถานที่รอบ
บริเวณโรงเรียนได้
ถูกต้อง

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
รอบบริเวณโรงเรียน โดยใช้บัตรภาพ
คาศัพท์ชุด Places around School
นักเรียนฝึกออกเสียงคาศัพท์ตามครู
คาละ 2-3 ครั้ง และทาความเข้าใจ
ความหมายของคาโดยดูจากบัตรภาพ
คาศัพท์
6. ครูทบทวนคาบุพบทบอกสถานที่
(Preposition of Place) ได้แก่ near,
next to, opposite, between, in
front of, behind ที่นักเรียนเคยเรียนมา
โดยแสดงคาเหล่านั้นบนกระดาน
7. ครูให้นักเรียนดูภาพสถานที่ต่าง ๆ
รอบโรงเรียนในใบงานที่ 19 เรื่อง
Preposition of Place ครูถามถึงที่ตั้ง
ของสถานที่ในใบงาน ให้นักเรียนตอบ
โดยใช้โครงสร้างประโยค
T: Where is the school?
Ss: It’s opposite the park.

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- นักเรียนออกเสียง
คาศัพท์ตามครู

- PPT

- การสังเกต
การออกเสียง
ของนักเรียน

- นักเรียนตอบคาถาม
ครูจาก ใบงานที่ 19
เรื่อง Preposition of
Place

- ใบงานที่ 19 เรื่อง - ประเมินการพูด
Preposition of
ประโยคตาม
Place
โครงสร้างโดยใช้
แบบประเมินที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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จุดประสงค์
การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

2. ใช้คาบุพบทบอก
ที่ตั้งของสถานที่ได้
ถูกต้อง

ขั้นปฏิบัติ

4.

4. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

เมื่อนักเรียนตอบถูก ครูชมเชยและพูด
ประโยคบอกเล่า The school is
opposite the park. ให้นักเรียนพูด
ตาม จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กันฝึกถามตอบถึงสถานที่ต่าง ๆ ในใบงาน และพูด
ประโยคบอกเล่าเพื่อบอกที่ตั้งของ
สถานที่นั้น ๆ
10 8. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 19 เรื่อง
นาที Preposition of Place ดูแผนผัง
ที่กาหนดให้เขียนประโยคบอกที่ตั้ง
ของสถานที่ต่างๆ ที่อยู่รอบบริเวณ
โรงเรียน เสร็จแล้วส่งครูตรวจ
ความถูกต้อง
5 9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที โครงสร้างประโยคบอกเล่าเพื่อบอก
ที่ตั้งของสถานที่รอบโรงเรียนอีกครั้ง
จากนั้นให้นักเรียนเล่นเกม That’s

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- นักเรียนทาใบงาน
- ใบงานที่ 19 เรื่อง - ตรวจใบงาน
ที่ 19 Preposition of Preposition of
Place
Place

- นักเรียนร่วมกันสรุป - ใบงานที่ 19 เรื่อง - การสังเกต
โครงสร้างประโยค
Preposition of
การตอบของ
บอกเล่า และเล่นเกม Place
นักเรียน
That’s Not Right!
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

Not Right! โดยครูพูดประโยคบรรยาย
ที่ตั้งของสถานที่ในใบงานที่ 19
นักเรียนฟังประโยคจากครู หาก
ประโยคใดครูบรรยายที่ตั้งของสถานที่
ผิดไม่ตรงกับแผนผังในใบงานให้
นักเรียนพูดว่า That’s Not Right!
แล้วช่วยกันพูดประโยคที่ถูกต้อง
(ครูดูตัวอย่างประโยคได้จากเฉลย
ใบงานที่ 19 เรื่อง Preposition of
Place
10. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - นักเรียนทา
และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนโดยใช้ แบบประเมินตนเอง
แบบประเมินที่ 9 และ 10
เป็นรายบุคคล
11. ครูแจกแบบประเมินตนเองให้
นักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมิน
ที่ 9 และ 10
- แบบประเมิน
ตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. PowerPoint Presentation
2. บัตรภาพคาศัพท์ชุด Places around School
3. ใบงานที่ 18 เรื่อง A Word Web
4. ใบงานที่ 19 เรื่อง Preposition of Place
5. เกม That’s not right
8. การประเมินผลรวบยอด
การใช้คาบุพบทเพื่อบอกตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน
ประเด็นการวัด
วิธีการ
เครื่องมือ
และประเมินผล
ประเมินการพูดให้ข้อมูล
แบบประเมินที่ 2
ด้านทักษะ
เกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่
รอบบริเวณโรงเรียน
ตรวจความถูกต้องของ
1. ใบงานที่18 เรื่อง A Word Web
การใช้คาบุพบทบอกที่ตั้ง
2. ใบงานที่ 19 เรื่อง
ด้านความรู้
ของสถานที่
Preposition of Place
ด้านคุณลักษณะ ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต แบบประเมินที่ 9
อันพึงประสงค์ มีวินัย และมุ่งมั่นใน
การทางาน
สมรรถนะสาคัญ ประเมินความสามารถใน
แบบประเมินที่ 10
ของผู้เรียน
การสื่อสาร การแก้ปัญหา
และการใช้ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...............
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ใบงานที่ 18 เรื่อง A Word Web
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Places around School
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Make a word web of places around the school.
เติมชื่อสถานที่ที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนลงในแผนที่ความคิด
market

Places around
School

1. market

2. music room

3. temple

4. bank

5. science lab

6. canteen

7. computer

8. hospital

9. English lab

10. house

11. blackboard

12. book shop

13. police station

14. post office

15. art room
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เฉลยใบงานที่ 18 เรื่อง A Word Web
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Places around School
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Make a word web of places around the school.
เติมชื่อสถานที่ที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนลงในแผนที่ความคิด
market
temple

police
station

house

Places around
School

bank
post office

hospital

book shop

1. market

2. music room

3. temple

4. bank

5. science lab

6. canteen

7. computer

8. hospital

9. English lab

10. house

11. blackboard

12. book shop

13. police station

14. post office

15. art room
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ใบงานที่ 19 เรื่อง Preposition of Place
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Places around School
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Look at the picture and fill in the blanks.
ดูภาพและเติมคาลงในช่องว่าง

Source: http://roble.pntic.mec.es/jheb0015/Ework/Places_town4.htm

next to

opposite

near

in front of

between

behind

1. The church is_________the library.
2. The bankis _________ the library.
3. The red car is___________ the library.
4. The park is _____________ the school.
5. The bus stop is _____________ the restaurant.
6. The basketball court is____________ the school.
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เฉลยใบงานที่ 19 เรื่อง Preposition of Place
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Places around School
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Look at the picture and fill in the blanks.
ดูภาพและเติมคาลงในช่องว่าง

Source: http://roble.pntic.mec.es/jheb0015/Ework/Places_town4.htm

next to

opposite

near

in front of

between

behind

1. The church is near the library.
2. The bankis next to the library.
3. The red car is in front of the library.
4. The park is opposite the school.
5. The bus stop is near the restaurant.
6. The basketball court is behind the school.
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แบบประเมินที่ 2
แบบประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ _________ โรงเรียน _____________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน ระดับคุณภาพ
6-7 คะแนน ระดับคุณภาพ
4-5 คะแนน ระดับคุณภาพ
0-3 คะแนน ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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441

แบบประเมินตนเอง

(My Learning Reflection)
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่______________เรื่อง______________________________________________
1. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่
1
2
3
4

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

อ่านออกเสียงประโยคที่เป็นคาจากัดความ
ของสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนได้
เขี ย นบรรยายเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
เดินทางมาโรงเรียนได้
พูดถาม-ตอบเพื่อให้ ข้อมูล เกี่ยวกับที่ตั้ ง ของ
สถานที่ต่าง ๆ
ใช้คาบุพบทบอกที่ตั้งของสถานที่ได้

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทาได้ไม่ดี คือ....... (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
…… ………………………………………..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………........................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง How to Make a Word Search
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 4
เรื่อง Vocabulary Review
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนาเสนอด้วยการพูด
และการเขียน
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ ต่างๆ ที่เรียน ได้แก่ ชื่อวิชาสิ่งของในห้องเรียน งานกีฬาโรงเรียน
และชื่อสถานที่ต่างๆ ในและนอกโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะทางภาษาเพื่อรวบรวม
คาศัพท์ที่เรียนมานาเสนอในรูปแบบของเกม สามารถนาเกมที่ผลิตมาใช้ในการทบทวนคาศัพท์ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้
นอกเหนือจากในชั่วโมงเรียน
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ปฏิบัติตามขั้นตอนการทาปริศนาอักษรไขว้ได้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) รวบรวมคาศัพท์ที่เรียนมานาเสนอในรูปแบบของเกมได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน
โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

school subjects, things in the classroom, sports day, places at
school, places around school
make a list, fill in, across, down
ประโยคคาสั่ง Imperative
การปฏิบัติตามคาสั่ง (Following the instructions)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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ลาดับที่
1.

2.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง How to Make a Word Search
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง Vocabulary Review จานวน 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนการ
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
เวลา
จัด
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิ
จ
กรรมครู
กิ
จ
กรรมนั
ก
เรี
ย
น
การเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่
3 1. ครูทักทายนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู
- PPT
บทเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ปฏิบัติตามขั้นตอน
การทาปริศนาอักษร
ไขว้ได้

ขั้นสอน
ขั้นปฏิบัติ

17 3. ครูให้นักเรียนศึกษาวิธีการ
นาที ทาเกมปริศนาอักษรไขว้จาก
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง How to
Make a Word Search
ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ที่
นักเรียนพบในใบความรู้
(make a list, fill in, across,
down) โดยให้นักเรียนอ่าน
ออกเสียงตาม
4. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่ม
ละ 3 คน แต่ละกลุ่มจับฉลาก
หัวข้อหมวดหมู่คาศัพท์จาก
บัตรคาชุด Topics for Word

- นักเรียนศึกษาใบความรู้ - ใบความรู้ 1 เรื่อง
ที่ 1 เรื่อง How to Make a How to Make a
Word Search และ
Word Search
ออกเสียงตามครู

- นักเรียนแต่ละกลุ่มจับ
ฉลากหัวข้อหมวดหมู่
คาศัพท์

- บัตรคาชุด Topics
for Word Search

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ลาดับที่

3.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

2. รวบรวมคาศัพท์ที่
เรียนมานาเสนอใน
รูปแบบของเกมได้
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ขั้นตอนการ
จัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

Search ได้แก่ School
Subjects, Things in the
Classroom, Sports Day,
Places at School, Places
around School กรณีมี
จานวนกลุ่มมาก บางกลุ่มอาจ
ได้รับหัวข้อเดียวกัน
20 5. ครูให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิด
นาที คาศัพท์ตามหมวดหมู่ที่กลุ่ม
ตนได้รับว่ามีคาศัพท์อะไรบ้าง
ฝึกออกเสียงคาศัพท์และบอก
ความหมายจากนั้นแต่ละคน
ในกลุ่มวางแผนและประดิษฐ์
เกมปริศนาอักษรไขว้ใน
กระดาษ A4 ตกแต่งให้
น่าสนใจ เสร็จแล้วช่วยกัน
ตรวจสอบผลงาน

กิจกรรมนักเรียน

- นักเรียนแต่ละกลุ่มคิด
คาศัพท์ และฝึกออกเสียง
ประดิษฐ์เกมปริศนา
อักษรไขว้

สื่อการเรียนรู้

- PPT
- กระดาษ A4

การประเมิน
การเรียนรู้

- ครูสังเกตและ
ประเมินการทางาน
กลุ่มโดยใช้แบบ
ประเมินที่ 7
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ลาดับที่
4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้
3. นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการ
จัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

10 6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
นาที นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
โดยนาเสนอคาศัพท์ที่ได้นามา
ใส่ในเกม Word Search
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ฝึกการออก
เสียง
7. ครูประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน
8. ครูแจกแบบประเมินตนเอง
และแบบบันทึกการเรียนรู้ให้
นักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

- นักเรียนแต่ละกลุ่ม
- ผลงานเกมปริศนา
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน อักษรไขว้

การประเมิน
การเรียนรู้
- ตรวจผลงาน

- แบบประเมินที่ 9
และ 10
- นักเรียนทาแบบประเมิน
ตนเองและแบบบันทึก
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล

- แบบประเมิน
ตนเองและแบบ
บันทึกการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. PowerPoint Presentation
2. บัตรคาชุดTopics for Word Search
3. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง How to Make a Word Search
4. บัตรภาพคาศัพท์ชุด Word Search
5. กระดาษ A4
8. การประเมินผลรวบยอด
การทบทวนและนาเสนอคาศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน
ประเด็นการวัด
วิธีการ
เครื่องมือ
และประเมินผล
ทักษะ
1. ประเมินการรวบรวมคาศัพท์ที่ 1. ผลงานเกม
เรียนมานาเสนอในรูปแบบของเกม Word Search
2. ประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอน 2. แบบประเมินที่ 7
การทาปริศนาอักษรไขว้
3. ประเมินการทางานกลุ่ม
ความรู้
ตรวจความถูกต้องของ
การตรวจผลงาน
ผลงานเกม Word Search
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ประเมินความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย แบบประเมินที่ 9
ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน

สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ประเมินความสามารถในการ
สื่อสารการแก้ปัญหา และการใช้
ทักษะชีวิต

แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ระเมิน
การทดสอบหลังเรียน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life

ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง How to Make a Word Search
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง How to Make a Word Search
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read the following instructions and make a word search.
1. Make a list of words under your topic. (10 words)

เขียนคำศัพท์ตำมหัวข้อทีไ่ ด้รับ 10 คำ
Examples:
School Subjects, Things in the Classroom, Sports Day,
Places at School,Places around School.
2. Draw a table of 12 X 12 boxes.

วำดตำรำง 12 X 12 ช่อง ลงบนกระดำษ A4
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง How to Make a Word Search (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง How to Make a Word Search
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. Write your 10 words in the boxes in two directions, across
and down.

เขียนคำศัพท์ทั้ง 10 คำ ลงในตำรำงแนวนอน

และแนวตั้ง เช่น

d
a c t o r
o p o l i c e m a n
c
d
t e a c h e r
e
o
o
n
r
o
t
k
i
v
s
n u r s e
e
t
t
f a r m e r
w a i t e r
4. Fill in other letters (a-z) into the rest of the boxes.

เติมตัวอักษรอื่นๆ (a-z) ลงในช่องว่ำงจนครบทุกช่อง เช่น
a
c
d
u
y
c
t
l
q
x
f

d
o
c
t
o
r
o
u
n
w
a

s
p
a
e
q
a
r
i
u
j
r

f
o
x
a
z
l
f
o
r
k
m

t
l
s
c
o
o
k
p
s
l
e

u
i
d
h
b
o
a
e
e
z
r

k
c
k
e
p
t
c
r
e
x
a

a
e
p
r
b
e
u
t
w
c
s

c
m
f
b
h
o
m
v
e
t
d

t
a
k
z
m
c
e
m
q
v
f

o
n
d
e
n
t
i
s
t
b
g

r
q
g
o
l
g
r
a
m
n
h
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง How to Make a Word Search (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง How to Make a Word Search
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
5. Write the 10 words beside the table or under the table.

เขียนคาศัพท์ทั้ง 10 คา ลงด้านข้างหรือข้างใต้ตาราง เช่น
a
c
d
u
y
c
t
l
q
x
f
z

d
o
c
t
o
r
o
u
n
w
a
s

s
p
a
e
q
a
r
i
u
j
r
g

f
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1. doctor
2. farmer
3. teacher
4. cook
5. actor
6. vet
7. dentist
8. waiter
9. nurse
10. policeman

6. Write the topic on the top.

เขียนชื่อหัวข้อไว้ด้านบนของตาราง เช่น

Occupations
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1. doctor
2. farmer
3. teacher
4. cook
5. actor
6. vet
7. dentist
8. waiter
9. nurse
10. policeman
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

สื่อสาหรับครู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School Life
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง How to Make a Word Search
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บัตรคาชุด Topics for Word Search

School
Subjects

Things in the
Classroom

Sports Day

Places at
School

Places around
School

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 7
แบบสังเกตการทางานกลุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ _________ โรงเรียน _____________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน
เลขที่ ชื่อ–สกุล

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ความ
การแสดง
ความ
ร่วมมือ ความคิดเห็น รับผิดชอบ
(4)
(4)
(4)

ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

รวม
คะแนน
(12)

ระดับ
คุณภาพ

____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
1. ใช้ ภ าษาท่ า ทางในการสื่ อ สารได้ อ ย่าง

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรั บ ปรุ ง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง School life
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คาชี้แจง หลังจากนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเองตามหัวข้อต่อไปนี้

บันทึกการเรียนรู้ของฉัน.....

สิ_____________________________________________________
่งที่ฉันชอบในหน่วยการเรียนรู้นี้
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

สิ่งที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติม

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

สิ_________________________________________________________________
่งที่ฉันคิดว่ามีประโยชน์มากที่สุดและจะนาไปใช้
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
Healthy Living
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Healthy Living
รหัสวิชา อ15101
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 14 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ป.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่งคาขอร้องและคาแนะนาที่ฟังและอ่าน
ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ
ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ป.5/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่าย ๆ
ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน
ตัวชี้วัด
ป.5/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ป.5/2 เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
ป.5/1 ใช้ถ้อยคาน้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วัด
ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และนาเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด
ป.5/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การศึกษาคาศัพท์และโครงสร้างทางภาษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย การดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง การให้คาแนะนาด้านสุขภาพแก่ผู้อื่น รวมทั้งการส่งเสริมวิถีชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อนักเรียนในการนาประสบการณ์ทางภาษาไปใช้ สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองใน
ชีวิตประจาวัน และนาไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตของตนเองได้ อีกทั้งยังสามารถเป็นเครื่องมือ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. การออกเสียงคาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
2. การบอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
3. การออกเสียงคาศัพท์ ประโยคที่เกี่ยวกับการให้คาแนะนา
4. การบอกโครงสร้างในการให้ข้อมูลส่วนตัว
5. การบอกความหมายคาศัพท์ประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและคาแนะนา
6. การบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับชนิดของยาและการรับประทานยา
7. การจัดกลุ่มอาหารได้ตรงตามที่กาหนด
8. การบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่เป็นคานามนับได้และนับไม่ได้
9. การบอกโครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาหาร
10. การบอกโครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับการสั่งอาหาร
11. การบอกความหมายของคาศัพท์และโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับการการดูแลสุขภาพ
12. การบอกความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการสื่อสาร (การฟังพูดอ่านและเขียน)
2. กระบวนการกลุ่ม
3. กระบวนการคิด
เจตคติ
1. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. การกล้าแสดงออก
3. ความมีเหตุผล
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
1. การออกเสียงคาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
2. การบอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
3. การออกเสียงคาศัพท์ ประโยคที่เกี่ยวกับการให้คาแนะนา
4. การบอกโครงสร้างในการให้ข้อมูลส่วนตัว
5. การบอกความหมายคาศัพท์ประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและคาแนะนา
6. การบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับชนิดของยาและการรับประทานยา
7. การจัดกลุ่มอาหารได้ตรงตามที่กาหนด
8. การบอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่เป็นคานามนับได้และนับไม่ได้
9. การบอกโครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาหาร
10. การบอกโครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับการสั่งอาหาร
11. การบอกความหมายของคาศัพท์และโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับการการดูแลสุขภาพ
12. การบอกความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
13. ความถูกต้องของใบงาน
14. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
15. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
16. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Doing a Check-up
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1
เรื่อง What’s the Matter?
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.2 ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้น นักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคาแนะนา และบทสนทนาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์
ในสถานพยาบาล
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ออกเสียงคาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง
2) บอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
a headache, a sore throat, a toothache, a cold, a stomachache
คาศัพท์ใหม่
a fever, an earache, diarrhea, a flu, a backache
โครงสร้างทบทวน
What’s the matter with you?
I have got _________ .
I’m sorry to hear that.
โครงสร้างใหม่
What’s the matter with him/her?
He/She has got _________ .
I’m sorry to hear that.
หน้าที่ทางภาษา
การถาม-ตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Doing a Check-up
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง What’s the Matter? จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1.

2.

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

1. ออกเสียงคาศัพท์
ทีเ่ กี่ยวกับอาการ
เจ็บป่วยได้ถูกต้อง
2. บอกความหมาย
ของคาศัพท์ที่
เกี่ยวกับอาการ
เจ็บป่วย
ได้ถูกต้อง

ขั้นสอน
ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
3 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู

25 3. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่โดยใช้
นาที บัตรภาพ a fever, an earache,
diarrhea, a flu, a backache เพื่อฝึก
การออกเสียง และเรียนรู้ความหมาย
4. ครูแสดงแถบประโยคบนกระดาน
จากนั้นครูออกเสียงนานักเรียน
ออกเสียงตาม
A: What’s the matter with you?
B: I have got ……….
A: I’m sorry to hear that.
(ครูใช้บัตรภาพคาศัพท์ในการฝึก
ถาม-ตอบ)

- นักเรียนฝึกออกเสียงตาม - บัตรภาพ
ครู

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- นักเรียนฝึกออกเสียงตาม - PPT
ครู
- บัตรภาพคาศัพท์

- ประเมิน
การออกเสียง
คาศัพท์โดยใช้
แบบประเมินที่ 1
- การสังเกต
การออกเสียง
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

3.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5. ครูยกบัตรภาพขึ้นแสดงครั้งละ
1 ใบและเสนอโครงสร้างประโยค
คาถามให้นักเรียนตอบพร้อมกัน
T: What’s the matter with you?
T: I’m sorry to hear that.
T: What’s the matter with you?
T: I’m sorry to hear that.
T: What’s the matter with you?
T: I’m sorry to hear that.
T: What’s the matter with you?
T: I’m sorry to hear that.
17 6. ครูให้นักเรียนฝึกออกเสียง
นาที ประโยค โดยแบ่งเป็นกลุ่ม A และ B
ส่งตัวแทนนักเรียนมาแสดงอาการ
เจ็บป่วย แสดงกลุ่มละ 5 อาการ
นักเรียนกลุ่ม A ตั้งคาถาม และ
นักเรียนกลุ่ม B ตอบ

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนตอบคาถามครู

สื่อการเรียนรู้
- PPT
- บัตรภาพคาศัพท์

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต
การตอบของ
นักเรียน

Ss: I have got a fever.
Ss: I have got a flu.
Ss: I have got a
backache.
Ss: I have got an
earache.
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม

- การสังเกต
การถาม-ตอบ
ของนักเรียน
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ลาดับที่

4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3. นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
7. ครูให้นักเรียนทาใบงาน Doing a
Check-up โยงคาศัพท์ให้ตรงกับ
รูปภาพและระบายสีให้สวยงามเมื่อ
ทุกคนทาใบงานเสร็จให้จับคู่ตรวจ
คาตอบและฝึกออกเสียงคาศัพท์
5 8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที บทเรียนโดยครูเน้นย้าเรื่อง
วัฒนธรรมทางภาษา ในการพูดต้อง
แสดงสีหน้าท่าทางที่เหมาะสม
โดยเฉพาะเรื่องของการแสดง
ความเห็นใจเมื่อทราบว่าคู่สนทนามี
อาการเจ็บป่วย โดยพูดประโยค I’m
sorry to hear that. ทุกครั้ง และไม่
สอบถามเพิ่มเติมเกินกว่านี้ เพราะถือ
เป็นวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทาใบงานที่ 1
- ใบงานที่ 1 เรื่อง
- ตรวจใบงาน
เรื่อง Doing a Check-up Doing a Check-up

- นักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน

- การสังเกต
การสรุปบทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง Doing a Check-up
2. PowerPoint Presentation
3. บัตรภาพคาศัพท์
8. การประเมินผลรวบยอด
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านทักษะ
ด้านความรู้

วิธีการ

เครื่องมือ

ประเมินการพูดคาและ
แบบประเมินที่ 1, 2
ประโยค ความคล่องในการ
ถามและตอบ
ตรวจความถูกต้องในการทา ใบงานที่ 1 เรือ่ ง
ใบงาน
Doing a Check-up

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ด้านคุณลักษณะ ประเมินความใฝ่เรียนรู้และ
อันพึงประสงค์ ความมุ่งมั่นในการทางาน

แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

สมรรถนะสาคัญ

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ของผู้เรียน

การประเมินความสามารถ
ในการสื่อสารและการคิด
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9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

469

ใบงานที่ 1 เรื่อง Doing a Check-up
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Doing a Check-up
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Match the pictures with the words.
จับคู่ภาพกับคา



A. a fever



B. an earache



C. diarrhea



D. a flu



E. a backache
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง Doing a Check-up
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Doing a Check-up
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Match the pictures with the words.
จับคู่ภาพกับคา



A. a fever



B. an earache



C. diarrhea



D. a flu



E. a backache

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 1
แบบประเมินการออกเสียงคาศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ _______โรงเรียน __________________________________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการออกเสียงของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
ระดับคุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6-7 คะแนน
4-5 คะแนน
0-3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 1
เกณฑ์การให้คะแนนการออกเสียงคาศัพท์
ความถูกต้อง

4
3
2
1

ออกเสียงคาศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
ออกเสียงคาศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงเป็นส่วนใหญ่
ออกเสียงคาศัพท์ได้ถูกต้องบางส่วน
ออกเสียงคาศัพท์ผิดหลักการออกเสียง

ความคล่องแคล่ว

4
3
2
1

ออกเสียงคาได้ชัดเจน ไม่ติดขัด
ออกเสียงคาได้ค่อนข้างชัดเจนติดขัดน้อย
ออกเสียงคาได้บ้างแต่ติดขัดเป็นส่วนใหญ่
ออกเสียงคาไม่ได้ และตะกุกตะกัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 2
แบบประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ _________ โรงเรียน __________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน ระดับคุณภาพ
6-7 คะแนน ระดับคุณภาพ
4-5 คะแนน ระดับคุณภาพ
0-3 คะแนน ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้งใจ เพียรพยายามและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

2. ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ชื่อ-สกุล

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

เลขที่

มีวินัย

1. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

477

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Knowing Your Feeling
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1
เรื่อง What’s the Matter?
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ
ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.2 ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคาน้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาท
ต 4.1 ป.5/1 ฟังพูดและอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัยดังนั้นนักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคาแนะนาและการสนทนาเพื่อถามและแสดง
ความรู้สึก
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกได้ถูกต้อง
2) เลือกภาพของการแสดงความรู้สึกและอาการเจ็บป่วยได้ตรงตามเนื้อเรื่องที่ฟังได้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกและอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
happy, sad, bored, sick, tired, angry, surprised
คาศัพท์ใหม่
proud, excited, worried, silly
โครงสร้างทบทวน
How do you feel today?
I feel__________.
โครงสร้างใหม่
Does he/she feelhappy or sad?
He/she feels happy.
หน้าที่ทางภาษา
การถาม-ตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึก
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Knowing Your Feeling
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง What’s the Matter? จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับที่
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1.
ขั้นนาเข้าสู่
3 1. ครูทักทายนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู
- PPT
บทเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
2.
1. ออกเสียงและบอก
ขั้นสอน
27 3. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ให้
- นักเรียนออกเสียงตามครู - PPT
ความหมายของคาศัพท์
ขั้นปฏิบัติ นาที กับนักเรียน ได้แก่ proud,
ที่เกี่ยวกับความรู้สึกได้
excited, worried, silly และ
ถูกต้อง
ออกเสียงตามครูจนครบทุกคา
2. พูดถามตอบเกี่ยวกับ
4. ครูทบทวนโครงสร้างเดิม
- นักเรียนทบทวน
ความรู้สึกและอาการ
และนาเสนอโครงสร้างใหม่แก่ โครงสร้างเดิม และเรียนรู้
เจ็บป่วยได้ถูกต้อง
นักเรียนโดยใช้แถบประโยค ดังนี้ โครงสร้างใหม่
How do you feel today?
Today I feel_______.
Does he/she feel ______
or _______?
He/she feels_______.
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การประเมิน
การเรียนรู้

- การสังเกต
การออกเสียง
ของนักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ลาดับที่

3.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3. เลือกภาพของ
การแสดงความรู้สึกและ
อาการเจ็บป่วยได้ตรง
ตามเนื้อเรื่องที่ฟังได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5. ครูให้ตัวแทนนักเรียนชาย
- นักเรียนชายถือภาพ
หญิง อย่างละ 1 คน ออกมาถือ happy
บัตรภาพคนละ 1 ใบ แสดงภาพ
ให้เพื่อนดูและสนทนาถาม ตอบ
T: How do you feel today? S: I feel sad.
ครูถามนักเรียนที่เหลือในชั้นเรียน
T: Does he feel happy or sad? Ss: He feels happy.
T: How do you feel today? นักเรียนหญิงถือภาพ sad
ครูถามนักเรียนที่เหลือในชั้นเรียน S: I feel sad.
T: Does she feel happy or sad? Ss: She feels sad.
15 6. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกม - นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกม
นาที Does he/she feel happy or Does she feel happy or
sad? กลุ่มละ 3-4 คน
sad?
6.1 ครูแจกบัตรเกม
6.2 นักเรียนสุ่มหยิบบัตรเกม
คนละ 4 ใบ
6.3 ฝึกสนทนาตามโครงสร้าง

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต
การออกเสียง
ของนักเรียน

- การสังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน
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ลาดับที่

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

4. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่เรียน โดยใช้บัตรเกมที่ได้
เปลี่ยนกันถามตอบจนครบ
ตัวอย่าง
S1 ถือบัตรเกม
S2 ถาม S1: How do you
feel today?
S1: I feel _____.
(ตอบตามบัตรเกมที่ได้)
S2 ถาม S3,4: Does he/she
feel _____ or ______?
(ใช้คาศัพท์ตามบัตรเกมที่ได้)
S3,4: He/she feels ____ .
(ตอบตามบัตรเกมที่ได้)
5 7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป - นักเรียนช่วยกันสรุป
นาที ความหมายและการนาไปใช้
ของบทสนทนาและคาศัพท์
ที่ได้เรียนไปแล้ว และให้
ข้อเสนอแนะในการมีสุขภาพดี

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นสรุป

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- เกม Does she
feel happy or
sad?

- การสังเกต
การสรุปของ
นักเรียน
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
คือการรู้จักควบคุมหรือจัดการ
กับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
อย่างเหมาะสม
8. ครูประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมินที่ 9
และ 10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. เกม Does she feel happy or sad?
2. PowerPoint Presentation
8. การประเมินผลรวบยอด
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านทักษะ

วิธีการ
ประเมินทักษะการพูด

สังเกตความถูกต้องในการ
ด้านความรู้
บอกคาศัพท์ตรงตามภาพ
ที่กาหนด
ด้านคุณลักษณะ ประเมินการทางานร่วมกับ
อันพึงประสงค์ ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
สมรรถนะสาคัญ การประเมินความสามารถ
ของผู้เรียน
ในการสื่อสารและการคิด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

แบบประเมินที่ 2

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
เกม Does she feel happy ผ่านเกณฑ์การประเมิน
or sad?
ร้อยละ 80
แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ................
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สื่อสาหรับครู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Knowing Your Feeling
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เกม Does she feel happy or sad?

happy

sad

happy

..
.

sad

..
.

bored

angry

bored

angry

sick

proud

sick

proud

happy

angry

happy

angry
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angry

worried

angry

worried

..
.

..
.

proud

bored

proud

bored

excited

tired

excited

tired

silly

proud

silly

proud
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แบบประเมินที่ 2

แบบประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่_______ โรงเรียน __________________________________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
ระดับคุณภาพ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6-7 คะแนน
4-5 คะแนน
0-3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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แบบประเมินที่ 2
เกณฑ์การให้คะแนนการพูดประโยคตามโครงสร้าง
ความถูกต้อง

4 พูดประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้างเน้นหนักคาในประโยคถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง
3 พูดประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้างและเน้นหนักคาในประโยคได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
2 พูดประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้างบางส่วนแต่ขาดการเน้นหนักคาในประโยค
1 พูดประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้างและหลักการออกเสียง

ความคล่องแคล่ว 4 พูดประโยคได้ชัดเจนไม่ติดขัด
3 พูดประโยคได้ค่อนข้างชัดเจนติดขัดน้อย
2 พูดประโยคติดขัดบางส่วนและหยุดเป็นช่วง ๆ
1 พูดประโยคตะกุกตะกักหยุดเป็นช่วง ๆ หลายครั้งหรือพูดไม่ได้เลย
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ _________ โรงเรียน __________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้ คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ การ
งาน
2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้

2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัตกิ ิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบัติตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง ละอาย
และเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ _________ โรงเรียน __________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ความสามารถ
ในการใช้
ทักษะชีวิต
2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา
2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย

ความสามารถ
ในการคิด

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
รวบรวมข้อมูล

ชื่อ-สกุล

2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปญ
ั หา

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้ คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

491

เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Giving Advice
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1
เรื่อง What’s the Matter?
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1ป.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่งคาขอร้อง และคาแนะนา (instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความ
สั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.2 ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาท
ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้นนักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคาแนะนาและบทสนทนาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์
ในสถานพยาบาล
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ออกเสียงคาศัพท์ ประโยคที่เกี่ยวกับการให้คาแนะนาได้
2) บอกความหมายคาศัพท์ประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและ
คาแนะนาได้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและการให้คาแนะนาได้ถูกต้อง
2) เลือกคาแนะนาที่เหมาะสมสาหรับอาการเจ็บป่วยได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน

a headache, a sore throat, a toothache, a cold, a stomachache
take a rest, go to see a doctor/dentist, take some medicine,
drink a lot of water

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน
โครงสร้างใหม่

หน้าที่ทางภาษา

sore eye, hurt, pain, an optician, bump, go to see an optician
You should go to see a doctor.
You shouldn’t go to bed late.
I’ve got a pain in my back.
My leg hurts.
Why don’t you go to see a doctor?
Thank you, I will.
การให้คาแนะนา (Giving advice)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Giving Advice
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง What’s the Matter? จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1.

2.

1. ออกเสียงคาศัพท์
ประโยคที่เกี่ยวกับการให้
คาแนะนาได้

2. บอกความหมายคาศัพท์
ประโยคที่ใช้สนทนาสอบถาม
เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและ
คาแนะนาได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

3 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้

- นักเรียนทักทายครู

- PPT

ขั้นสอน
ขั้นปฏิบัติ

27 3. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่โดยใช้
นาที บัตรภาพคาศัพท์ชุด Giving Advice
ดังนี้ sore eye, hurt, pain, an
optician, bump นักเรียนฝึกอ่าน
ออกเสียงตามครู
4. ครูนาเสนอคาศัพท์ go to see
an optician โดยชูบัตรภาพคาศัพท์
sore eye แล้วสนทนาถาม-ตอบกับ
นักเรียน
T: What’s the matter with you?
T: You should go to see an
optician.

- นักเรียนฝึกอ่านออก
เสียงตามครู

- บัตรภาพ
- การสังเกต
คาศัพท์ชุด
การออกเสียง
Giving Advice ของนักเรียน

- นักเรียนสนทนากับครู

- ภาพคาศัพท์
sore eye
- PPT

Ss: I have a sore eye.
Ss: Thank you. I will.

- การสังเกต
การสนทนา
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

(ครูอธิบายความหมายให้นักเรียน
จากนั้นครูนาบัตรภาพคาศัพท์ชุด
Giving Advice แสดงกระดาน
นักเรียนฝึกออกเสียงตามครู)
5. ครูสอนโครงสร้างใหม่เกี่ยวกับ - นักเรียนออกเสียง
การให้คาแนะนาในสิ่งที่ควรปฏิบัติ ตามครู
เมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับ
บาดเจ็บ ด้วยโครงสร้าง
Why don’t you________. เช่น
Why don’t you go to see a
doctor?
ครูอ่านออกเสียงประโยคให้
นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียน
ออกเสียงตามพร้อมกัน
(ครูอ่านออกเสียงประโยคให้
นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียน
ออกเสียงตามพร้อมกัน)

สื่อการเรียนรู้

- PPT

การประเมิน
การเรียนรู้

การสังเกต
การสนทนา
ของนักเรียน
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3. เลือกคาแนะนาที่
เหมาะสมสาหรับอาการ
เจ็บป่วยได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

6. ครูแสดงแถบประโยคบนกระดาน
แล้วแสดงอาการปวดหลัง พร้อมทั้ง
พูดประโยค
T: I’ve got a pain in my back.
จากนั้นครูให้นักเรียนให้คาแนะนา
การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการดังกล่าว
ตามโครงสร้างที่เรียน
T: Thank you, I will.
ครูแสดงอาการเจ็บขา พร้อมทั้ง
พูดประโยค
T: My leg hurts.
T: Thank you, I will.
10 7. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 2
นาที เรื่อง Giving Advice โดยเขียน
คาแนะนาที่กาหนดให้ลงใน
ช่องว่างเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การสนทนาในกิจกรรมลาดับต่อไป

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนพูดแนะนา
การปฏิบัติตัว

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- การสังเกต
การพูดของ
นักเรียน

- ใบงานที่ 2
เรื่อง Giving
Advice

- ตรวจใบงาน

Ss: Why don’t you
go to see a doctor?
Ss: Why don’t you
go to see a doctor?
- นักเรียนทาใบงานที่ 2
เรื่อง Giving Advice

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

4. พูดถามตอบเกี่ยวกับ
อาการเจ็บป่วยและการให้
คาแนะนาได้ถูกต้อง

4.

5. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้ภาษาอังกฤษ
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

15 8. ครูให้จับคู่สนทนาโดยใช้ข้อมูลจาก
นาที ใบงานของตนเองเปลี่ยนบทบาทจาก
A เป็น B และ B เป็น A จนครบ
ทุกคน ครูคอยสังเกตและแก้ไข
การออกเสียงบทสนทนาให้นักเรียน
5 9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที บทเรียน บทสนทนาเกี่ยวกับอาการ
เจ็บป่วยโดยครูยกตัวอย่างอาการ
เจ็บป่วยและให้นักเรียนให้
คาแนะนาพร้อมกัน
T: I’ve got a headache.
T: I’ve got a toothache.
T: I’ve got a fever.

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- นักเรียนจับคู่สนทนา

- การสังเกต
การออกเสียง
บทสนทนา
ของนักเรียน

- นักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน

- การสังเกต
การสรุป
นักเรียน

Ss: You should take
a rest.
Ss: You should go to
see a doctor.
Ss: You should go to
see a dentist.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพคาศัพท์ sore eye
2. PowerPoint Presentation
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง Giving advice
4. บัตรภาพคาศัพท์ชุด Giving Advice
8. การประเมินผลรวบยอด
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตความถูกต้องใน
การออกเสียงคาและประโยค
ด้านทักษะ
2. สังเกตความถูกต้องและ
ความคล่องในการถามและตอบ
ตรวจความถูกต้องในการทา
ด้านความรู้
ใบงาน
ประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ด้านคุณลักษณะ
ความมุ่งมั่นในการทางาน และ
อันพึงประสงค์
ความมีวินัย
สมรรถนะสาคัญ การประเมินความสามารถใน
ของผู้เรียน
การสื่อสารและการคิด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

แบบประเมินที่ 3

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ใบงานที่ 2 เรื่อง
Giving Advice

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 2 เรื่อง Giving Advice
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Giving Advice
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง What’s the Matter?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Fill in the blank with the correct advice given.
จงเลือกคาแนะนาใน



ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

take a rest

go to see a doctor

take some medicine

drink a lot of water

go to see a dentist

A: My leg hurts.
B: Why don’t you_____________________?
A: Thank you, I will.



A: I’ve got a pain at my tooth.
B: Why don’t you_____________________?
A: Thank you, I will.



A: My knee hurts.
B: Why don’t you_____________________?
A: Thank you, I will.



A: My eye is sore.
B: Why don’t you_____________________?
A: Thank you, I will.



A: I’ve got a pain in my back.
B: Why don’t you_____________________?
A: Thank you, I will.

หมายเหตุ นักเรียนสามารถตอบใกล้เคียงกันได้ในข้อ 1, 3 และ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง Giving Advice
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Giving Advice
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง What’s the Matter?
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Fill in the blank with the correct advice given.
จงเลือกคาแนะนาใน



ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

take a rest

go to see a doctor

take some medicine

drink a lot of water

go to see a dentist

A: My leg hurts.
B: Why don’t youtake a rest?
A: Thank you, I will.



A: I’ve got a pain at my tooth.
B: Why don’t yougo to see a dentist?
A: Thank you, I will.



A: My knee hurts.
B: Why don’t yougo to see a doctor?
A: Thank you, I will.



A: My eye is sore.
B: Why don’t yougo to see a doctor?
A: Thank you, I will.



A: I’ve got a pain in my back.
B: Why don’t youtake a rest?
A: Thank you, I will.

หมายเหตุ นักเรียนสามารถตอบใกล้เคียงกันได้ในข้อ 1, 3 และ 5
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 3
แบบประเมินการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่_______ โรงเรียน __________________________________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 =ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/
รวม
ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ถูกต้อง คล่องแคล่ว น้าเสียงประกอบการพูด คะแนน คุณภาพ
(4)
(4)
(4)
(12)

เกณฑ์การประเมิน
11 –12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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แบบประเมินที่ 3
เกณฑ์การให้คะแนนการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ความถูกต้อง

4 หมายถึง พูดโต้ตอบถูกต้องชัดเจนเหมาะสมกับสถานการณ์
3 หมายถึง พูดโต้ตอบถูกต้องชัดเจนบางประโยคเหมาะสมกับสถานการณ์
2 หมายถึง พูดโต้ตอบไม่ถูกต้องบางประโยคแต่ยังสื่อสารตามสถานการณ์ได้
1 หมายถึง ไม่พูดโต้ตอบทาให้ไม่เกิดการสื่อสาร

ความคล่องแคล่ว

4 หมายถึงพูดต่อเนื่องไม่ติดขัด
3 หมายถึง พูดต่อเนื่องติดขัดเป็นบางครั้ง
2 หมายถึง พูดไม่ต่อเนื่องพูดเป็นคา ๆ หยุดเป็นระยะ ๆ
1 หมายถึง พูดติดขัดมากหยุดพูดเป็นเวลานาน ไม่ครบเนื้อหาหรือไม่พูด

การแสดงท่าทาง/น้าเสียงประกอบการพูด
4 หมายถึง ท่าทาง/น้าเสียงประกอบเหมาะสมกับเรื่องและบทบาทที่ได้รับ
3 หมายถึง ท่าทาง/น้าเสียงประกอบเหมาะสมกับเรื่องและบทบาทเป็นส่วนใหญ่
2 หมายถึง พูดโดยมีท่าทางประกอบบ้างน้าเสียงค่อนข้างเหมาะสม
1 หมายถึง พูดโดยไม่มีท่าทางประกอบน้าเสียงไม่เหมาะสม
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้งใจ เพียรพยายามและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

2. ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ชื่อ-สกุล

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

เลขที่

มีวินัย

1. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Going to the Hospital
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1
เรื่อง What’s the Matter?
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ
ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.2 ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาท
ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้น นักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคาแนะนาและบทสนทนาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์
ในสถานพยาบาล
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) ออกเสียงคาศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้
2) บอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยในสถานการณ์จาลองได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน
โครงสร้างใหม่

หน้าที่ทางภาษา

wrist, ankle, elbow, wheelchair, crutches, bandage, plaster,
sore eye, hurt, pain, bump, an optician
wound
Take a seat, please.
Open your mouth, please.
Show me your…………, please.
Where does it hurt?
It hurts just here.
Your knee needs a bandage.
Thank you, doctor.
การถามและให้ข้อมูล (Giving information)
การออกคาสั่ง (Commanding)
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4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Going to the Hospital
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง What’s the Matter? จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1.

2.

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

1. ออกเสียงคาศัพท์
เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
ได้
2. บอกความหมายของ
คาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการ
เจ็บป่วยได้

ขั้นสอน
ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
3 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
10 3. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ให้
นาที นักเรียน เพื่อฝึกการออกเสียง
ได้แก่ wrist, ankle, elbow,
wheelchair, crutches,
bandage, plaster, sore
eye, hurt, pain, bump, an
optician, wound
7 4. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 3
นาที เรื่อง Going to the Hospital
โดยนักเรียนนาคาศัพท์ วลี
หรือประโยคที่กาหนดให้เติม
ลงในช่องว่างให้บทสนทนา
สมบูรณ์

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู

- PPT

- นักเรียนออกเสียงตามครู

- PPT

- การสังเกต
การออกเสียง
ของนักเรียน

- นักเรียนทาใบงานที่ 3
เรื่อง Going to the
Hospital

- ใบงานที่ 3 เรื่อง
Going to the
Hospital

- ตรวจใบงาน
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ลาดับที่

3.

4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3. พูดถามตอบเกี่ยวกับ
อาการเจ็บป่วยใน
สถานการณ์จาลองได้

4. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

10 5. ครูเฉลยใบงานที่ 3 จากนั้น - นักเรียนตรวจใบงานที่ 3
นาที ฝึกออกเสียงจากใบงาน
จากนั้นฝึกออกเสียง
ที่ทาจนคล่อง

- ใบงานที่ 3 เรื่อง
Going to the Hospital
- PPT

- การสังเกต
การออกเสียง
ของนักเรียน

15 6. ครูให้นักเรียนแสดงบทบาท
นาที สมมติเป็นหมอและคนไข้
สนทนาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
โดยใช้ข้อมูลจากบัตรข้อมูล
7. ครูให้นักเรียนบันทึกบท
สนทนา ลงในแบบบันทึกของ
ตนเองใบงานที่ 4 เรื่อง Role
Play
5 8. ครูสรุปกิจกรรมที่ทาร่วมกัน
นาที และสนทนาถึงการดูแลรักษา
สุขภาพ และการไปพบแพทย์
เพื่อทาการรักษา เน้นย้าให้
นักเรียนปฏิบัติตนเพื่อให้มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จากนั้น
ออกเสียงบทสนทนาจาก

- บัตรข้อมูล

- การสังเกต
การสนทนา
ของนักเรียน

- นักเรียนแสดงบทบาท
สมมติเป็นหมอและคนไข้

- นักเรียนบันทึกบทสนทนา - ใบงานที่ 4 เรื่อง
ลงในแบบบันทึกของตนเอง Role Play
ใบงานที่ 4

- ตรวจใบงาน

- นักเรียนออกเสียงบท
สนทนาจากใบงานที่ 3

- การสังเกต
การออกเสียง
ของนักเรียน

- ใบงานที่ 3 เรื่อง
Going to the
Hospital
- PPT

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
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แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ใบงานที่ 3 ร่วมกันอีกครั้ง
ครูประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (แบบประเมินที่ 9)
และสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน (แบบประเมินที่ 10)

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 3 เรื่อง Going to the Hospital
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง Role Play Record
3. บัตรข้อมูลการแสดงบทบาทสมมุติ
4. PowerPoint Presentation
8. การประเมินผลรวบยอด
ประเด็นการวัดและ
ประเมินผล
ด้านทักษะ

ด้านความรู้

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

วิธีการ

เครื่องมือ

ความถูกต้องในการออกเสี ยง แบบประเมินที่ 5
คาและประโยค
ตรวจความถูกต้องในการทา 1. ใบงานที่ 3 เรื่อง
ใบงาน
Going to the Hospital
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง
Role Play Record
ประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
แบบประเมินที่ 9
ความมุ่งมั่นในการทางาน
และความมีวินัย
การประเมินความสามารถใน แบบประเมินที่ 10
การสื่อสารและการคิด

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 3 เรื่อง Going to the Hospital
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Giving Advice
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Going to the Hospital
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Complete the conversation with the words given below.
Take a seat, please.

What’s the matter?

Open your mouth

bandage

You’ve got a sore throat

a lot of water

Doctor: Where does it hurt?
Peter: Just here hurts.
Doctor: Your knee needs some .
Peter: Thank you, doctor.

Doctor: Good morning, take a seat, please.
Nan: I’ve got a cough.
Doctor: please. Show me your tongue, please.

.

Take some medicine and drink
Nan: Thank you, doctor.

.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เฉลยใบงานที่ 3 เรื่อง Going to the Hospital
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Giving Advice
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Going to the Hospital
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Complete the conversation with the words given below.
Take a seat, please.

What’s the matter?

Open your mouth

bandage

You’ve got a sore throat

a lot of water

Doctor: Take a seat, please. Where does it hurt?
Peter: Just here hurts.
Doctor: Your knee needs some bandage.
Peter: Thank you, doctor.

Doctor: Good morning, take a seat, please. What’s the matter?
Nan: I’ve got a cough.
Doctor: Open your mouth, please. Show me your tongue, please.
You’ve got a sore throat.
Take some medicine and drink a lot of water
Nan: Thank you, doctor.

.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 4 เรื่อง Role Play Record
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Giving Advice
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Going to the Hospital
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Write the information you hear in the space provided.

คนไข้ คนที่ 1

คนไข้ คนที่ 2

คนไข้ คนที่ 3

คนไข้ คนที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

เฉลยใบงานที่ 4 เรื่อง Role Play Record
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Giving Advice
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Going to the Hospital
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Write the information you hear in the space provided.

คนไข้ คนที่ 1

คนไข้ คนที่ 2

คนไข้ คนที่ 3

คนไข้ คนที่ 4
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 5

แบบประเมินการอ่านออกเสียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง

เลขที่ ชื่อ–สกุล

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

รายการประเมิน ความถูกต้อง
น้าเสียง
รวมคะแนน
ในการอ่าน การเว้นวรรคตอน
ระดับคุณภาพ
(4)
(4)
(8)

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

519

แบบประเมินที่ 5
เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านออกเสียง
ความถูกต้องในการอ่าน
4 หมายถึง อ่านออกเสียงคาศัพท์/ประโยคได้ถูกต้องทั้งหมด
3 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องเกินครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด
2 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด
1 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด
น้าเสียง การเว้นวรรคตอน

4 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสม
3 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่
2 หมายถึง น้าเสียงค่อนข้างชัดเจนออกเสียงสูงต่าในประโยคค่อนข้าง
ถูกต้องและเว้นวรรคตอนได้เหมาะสมบางส่วน
1 หมายถึง น้าเสียงเบา ไม่ชัดเจน ออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคไม่
ถูกต้องเว้นวรรคตอนไม่เหมาะสม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้งใจ เพียรพยายามและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

2. ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ชื่อ-สกุล

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

เลขที่

มีวินัย

1. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Reading Medicine Labels
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 1
เรื่อง What’s the Matter?
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคาสั่งคาสั่ง คาชี้แจง คาแนะนา
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ
ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนาเสนอด้วยการพูด/
การเขียน
ต 4.1 ป.5/1 ฟังพูดและอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้ความหมาย การออกเสียงคาศัพท์และการอ่านฉลากยา มีความสาคัญต่อนักเรียนเนื่องจาก
สื่อประเภทฉลากยาส่วนใหญ่จะพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจาเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้ทราบ
ชนิดและข้อบ่งใช้ในการรับ ประทานยาได้ถูกต้อง ทาให้มีความปลอดภัยเมื่อต้องใช้ยาในการรักษาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับชนิดของยาและการรับประทานยาได้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ตอบคาถามจากการอ่านฉลากยาได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน
โครงสร้างใหม่
ทักษะทางภาษา

medicine pill, syrup medicine, capsule medicine, tablet,
…….times a day, before meals, after meal, every……hour(s)
indication, dose
การอ่านจับใจความ (Reading for gist)
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4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Reading Medicine Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง What’s the Matter? จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1.

2.

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

1. การบอกความหมาย
คาศัพท์เกี่ยวกับชนิด
ของยาและการ
รับประทานยา

2. การตอบคาถามจาก
การอ่านฉลากยา

ขั้นสอน
ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
3 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
22 3. ครูนาเสนอคาศัพท์ให้นักเรียน
นาที เพือ่ เรียนรู้ความหมายและฝึก
ออกเสียงคาศัพท์ ได้แก่
medicine, pill, syrup, capsule,
tablet, ….times a day,
before meal, after meal,
indication, dose
6 4. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 5
นาที เรื่อง Word Search เพื่อทบทวน
คาศัพท์ medicine, pill, syrup,
capsule, tablet,….times a
day, before meal, after
meal indication, dose

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- นักเรียนฝึกออกเสียง - คาศัพท์
ตามครู
- PPT

- การสังเกต
การออกเสียงของ
นักเรียน

- นักเรียนทาใบงาน
ที่ 5 เรื่อง Word
Search

- ตรวจใบงาน

- ใบงานที่ 5 เรื่อง
Word Search
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ลาดับที่

3.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5. ครูให้นักเรียนจับคู่ทาใบงาน
ที่ 6 เรื่อง Reading Medicine
Labels และอธิบายส่วนประกอบ
ของสลากยาและคาแนะนาโดย
ให้นักเรียนดูตัวอย่าง Medicine
A ประกอบ และตรวจคาตอบ
พร้อมกันครูประเมินสมรรถนะ
นักเรียน(แบบประเมินที่ 10)
15 6. ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลมใหญ่
นาที 1 วง ครูให้นักเรียนทบทวน
เนื้อหาความรู้ที่เรียนไป นักเรียนทา
กิจกรรมแสดงท่าทางเข้าจังหวะแล้ว
ท่องบทเข้าจังหวะ Chant (ทานอง
แอปเปิล มะละกอ กล้วยส้ม) ดังนี้
Medicine, Medicine, Medicine
(มือเท้าเอวโยกตัวไปทางซ้าย)
Pill, pill, pill (มือเท้าเอวโยกตัว
ไปทางขวา) Syrup, syrup, syrup
(มือเท้าเอวโยกตัวไปทางหลัง)

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนจับคู่ทา
ใบงานที่ 6 เรื่อง
Reading Medicine
Labels

- นักเรียนทบทวน
เนื้อหาความรู้ผ่าน
กิจกรรมแสดงท่าทาง
เข้าจังหวะ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 6 เรื่อง - ตรวจใบงาน และ
Reading
แบบประเมินที่ 10
Medicine Labels

- PPT

- การสังเกต
การทากิจกรรมแสดง
ท่าทางเข้าจังหวะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
Capsule, capsule, capsule
(มือเท้าเอวโยกตัวไปข้างหน้า)
Tablet, tablet, tablet
(มือเท้าเอวโยกตัวไปทั้ง 4 ทิศทาง)
10 7. ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน
นาที โดยครูเน้นย้าเรื่องความสาคัญ
ของการอ่านฉลากยาก่อนที่จะ
รับประทานหรือใช้ยาแต่ละชนิด
และสิ่งสาคัญคือนักเรียนไม่ควร
หยิบยารับประทานเองควรมีคาสั่ง
จากแพทย์หรือให้ครูผู้ปกครอง
เป็นผู้หยิบให้นักเรียนรับประทาน
ครูเสริมเรื่องอันตรายจากอาการ
แพ้ยาครูประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์นักเรียน
(แบบประเมินที่ 9)
8. ครูแจกแบบประเมินตนเองให้
นักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- นักเรียนสรุปร่วมกัน
กับครู

- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
นักเรียนโดยใช้
แบบประเมินที่ 9

- นักเรียนทาแบบ
ประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล

- แบบประเมินตนเอง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 5 เรื่อง Word Search
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง Reading Medicine Labels
3. PowerPoint Presentation
8. การประเมินผลรวบยอด
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

สังเกตความถูกต้องในการ แบบประเมินที่ 5
ออกเสียงคาและประโยค
ตรวจความถูกต้องในการทา 1. ใบงานที่ 5
ใบงาน
เรื่อง Word Search
ด้านความรู้
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง Reading
Medicine Labels
ประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
แบบประเมินที่ 9
ด้านคุณลักษณะ
ความมุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์
และความมีวินัย
สมรรถนะสาคัญ การประเมินความสามารถ แบบประเมินที่ 10
ของผู้เรียน
ในการสื่อสารและการคิด
ด้านทักษะ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 5 เรื่อง Word Search
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Reading Medicine Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Instructions: Find and circle the words listed.
m
i
s
y
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u
b
r
a
i
n
g
e
b
d
a

e d i
n c o
o b f
i e d
n f o
d o v
i r e
c a p
a m i
t e l
i a t
o l u
n o n
e f o
o i n
n t s

c
u
p
a
n
n
t
s
c
o
u
g
h
r
d
y

i n e
g n c
i
l
l
n e d
d t t
y a i
i e m
u l e
t a b
e c a
a t a
c o u
n s y
e m e
i c a
r u p

p u l a
a d u f
o o e t
o s t e
g e a r
e w f m
n i t e
g w e a
l a r t
p t m o
b l e t
g s a i
p t l m
a l r i
i o n n
n o s e

medicine
pill
syrup
capsule
tablet
before
meal after
meal
time
indication
dose
pain
cough
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เฉลยใบงานที่ 5 เรื่อง Word Search
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Reading Medicine Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Find and circle the words listed.
m
i
s
y
r
u
b
r
a
i
n
g
e
b
d
a

e d i
n c o
o b f
i e d
n f o
d o v
i r e
c a p
a m i
t e l
i a t
o l u
n o n
e f o
o i n
n t s

c
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a
n
n
t
s
c
o
u
g
h
r
d
y

i n e
g n c
i
l
l
n e d
d t t
y a i
i e m
u l e
t a b
e c a
a t a
c o u
n s y
e m e
i c a
r u p

p u l a
a d u f
o o e t
o s t e
g e a r
e w f m
n i t e
g w e a
l a r t
p t m o
b l e t
g s a i
p t l m
a l r i
i o n n
n o s e

medicine
pill
syrup
capsule
tablet
before
meal after
meal
time
indication
dose
pain
cough
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 6 เรื่อง Reading Medicine Labels (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Reading Medicine Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read these medicine labels and answer the questions.
Medicine A

ชื่อยา

ประเภท=ยาเม็ด
Paracetamal (tablet)

สรรพคุณ
ขนาด
รับประท
เด็ก
าน
ผู้ใหญ่

Indication:

for headache and fever relief
Dosage:
Children 5 – 12 years

1 tablet

3 – 4 times a day
Adults

1 – 2 tablets

3 – 4 times a day (before meal)
**Drink a lot of water**

Medicine B

Syrup medicine
Relief coughs.
1-2 tea spoons before meal
**Take enough rest**
Relief = บรรเทา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ใบงานที่ 6 เรื่อง Reading Medicine Labels (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Reading Medicine Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Medicine C

Capsule medicine
For cold and runny nose (น้ามูกไหล)
2 capsules a day before bedtime (ก่อนนอน)
**Drink a lot of water**
Medicine D

Pills
Relief muscles pain (ปวดกล้ามเนื้อ)
1 pill 3 times a day
**Drink a lot of water**
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 6 เรื่อง Reading Medicine Labels (3)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Reading Medicine Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read and choose the correct answer.
1. Medicine B is…………. medicine.
a. capsule

b. syrup

c. tablet

2. Medicine C is ……………… medicine.
a. capsule

b. syrup

c. tablet

3. Noi has a cold she should take…………………….
a. Medicine A

b. Medicine B

c. Medicine C

4. Somchai has a cough he should take…………….
a. Medicine C

b. Medicine B

c. Medicine A

5. Tom has muscles pain he should take……………..
a. Medicine A

b. Medicine C

c. Medicine D

Instructions:Tick  or 
อ่านข้อมูลจากฉลากยา และเขียนเครื่องหมายหรือ หน้าประโยค
6. Take Medicine A 3 times a day.
7. Take Medicine B after meal.
8. Take Medicine B and drink a lot of water.
9. Take Medicine A after meal.
10. Take Medicine C before bed time.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เฉลยใบงานที่ 6 เรื่อง Reading Medicine Labels (3)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Reading Medicine Labels
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read and choose the correct answer.
1. Medicine B is…………. medicine.
a. capsule

b. syrup

c. tablet

2. Medicine C is ……………… medicine.
a. capsule

b. syrup

c. tablet

3. Noi has a cold she should take…………………….
a. Medicine A

b. Medicine B

c. Medicine C

4. Somchai has a cough he should take…………….
a. Medicine C

b. Medicine B

c. Medicine A

5. Tom has muscles pain he should take……………..
a. Medicine A

b. Medicine C

c. Medicine D

Instructions: Tick  or 
อ่านข้อมูลจากฉลากยา และเขียนเครื่องหมายหรือ หน้าประโยค



6. Take Medicine A 3 times a day.



7. Take Medicine B after meal.



8. Take Medicine B and drink a lot of water.



9. Take Medicine A after meal.



10. Take Medicine C before bed time.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินตนเอง

(My Learning Reflection)
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่______________เรื่อง______________________________________________
1. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
รายการ
ที่
1
2
3
4

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

บอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้
พูดถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกและอาการเจ็บป่วยได้
บอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับชนิดของยาและ
การรับประทานยาได้
ตอบคาถามการอ่านฉลากยาได้

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
…… ………………………………………..............................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
…………………………………………….............................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………........................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. .............................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 5
แบบประเมินการอ่านออกเสียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่____________โรงเรียน _________________________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความถูกต้อง
น้าเสียง
รวมคะแนน
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ในการอ่าน การเว้นวรรคตอน
ระดับคุณภาพ
(4)
(4)
(8)

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 5
เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านออกเสียง
ความถูกต้องในการอ่าน

4 หมายถึง อ่านออกเสียงคาศัพท์/ประโยคได้ถูกต้องทั้งหมด
3 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องเกินครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/ประโยค
ทั้งหมด
2 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด
1 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด

น้าเสียงการเว้นวรรคตอน

4 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสม
3 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่
2 หมายถึง น้าเสียงค่อนข้างชัดเจนออกเสียงสูงต่าในประโยคค่อนข้าง
ถูกต้องและเว้นวรรคตอนได้เหมาะสมบางส่วน
1 หมายถึง น้าเสียงเบาไม่ชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคไม่
ถูกต้องเว้นวรรคตอนไม่เหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้งใจ เพียรพยายามและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

2. ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ชื่อ-สกุล

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

เลขที่

มีวินัย

1. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การประเมินใบงาน

____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Food Group
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 2
เรื่อง Let’s Taste
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยคข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ
ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนาเสนอด้วยการพูด/
การเขียน
ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลาย ดังนั้น นักเรียนจาเป็นต้องเรียนรู้ความหมายและ
การออกเสียงคาศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกลุ่มต่าง ๆ การอธิบายกลุ่มอาหาร สารอาหารและประโยชน์
ของอาหารกลุ่มต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) การออกเสียงและบอกความ หมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารได้
2) จัดกลุ่มอาหารได้ตรงตามที่กาหนดให้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแต่ละกลุ่มได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน

คาศัพท์ใหม่

apple, orange, grapes, banana, cheese, milk, yogurt, rice, fish,
cake, chocolate, candies, egg, vegetables, fruit, starchy food,
dairy foods, high in, non-dairy source of protein
brown bread, cornflakes

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

โครงสร้างทบทวน

โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

What’s your favorite fruit/vegetable/drink/food?
My favorite fruit/vegetables/drink/food is ……………….
They are …..…………..
การถามและให้ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
(Asking and giving information)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรือ่ ง Food Group
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง Let’s Taste จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

1.

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

2.

ขั้นสอน

1. การออกเสียงและบอก
ความ หมายของคาศัพท์ที่
เกี่ยวกับอาหารได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้

3 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้

- นักเรียนทักทายครู

- PPT

32 3. ครูนาเสนอคาศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
นาที ประกอบด้วยคาศัพท์เก่าและ
คาศัพท์ใหม่ 20 คาในใบงานที่ 7
เรื่อง Food จับคู่ภาพและคาศัพท์
4. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลย
คาตอบโดยครูออกเสียงให้นักเรียน
อ่านตาม ครูสังเกตความถูกต้องการ
อ่านออกเสียง ครูสอนอ่านออกเสียง
คาศัพท์ใหม่ทั้งหมดและให้นักเรียน
ออกเสียงตามอีกครั้ง

- นักเรียนทาใบงานที่ 7 - ใบงานที่ 7
เรื่อง Food
เรือ่ ง Food

- การตรวจใบงาน

- นักเรียนตรวจใบงาน
ที่ 7 เรื่อง Food และ
ฝึกออกเสียงตามครู

- การสังเกต
การออกเสียง
ของนักเรียน

- PPT

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. จัดกลุ่มอาหารได้ตรง
ตามที่กาหนดให้

3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารแต่ละกลุ่มได้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
5. ครูนาเสนอใบความรู้ที่ 1 เรื่อง
Food Group การจัดกลุ่มอาหาร
โดยการอธิบายอาหาร 5 กลุ่ม
ดังต่อไปนี้ Five Food Groups:
Group 1 Fruit and vegetables
Group 2 Bread, rice, potatoes,
and other starchy foods.
Group 3 Milk and dairy foods.
Group 4 Food and drinks high
in fat and/or sugar.
Group 5 Meat, fish, eggs, beans
and non-dairy sources of protein.
6. ครูอธิบายสัดส่วนของ
การรับประทานอาหารที่ดีในแต่ละวัน
โดยใช้ตัวเลขทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์
และแบ่งสัดส่วนย่อยดังต่อไปนี้
Group 1 30%, Group 2 30%,
Group 3 15%, Group 4 10% และ

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้

- นักเรียนเรียนรู้จาก
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง
Food Group

- ใบความรู้
- การสังเกต
ที่ 1 เรื่อง
การเรียนของ
Food Group นักเรียน

- นักเรียนเรียนรู้จาก
คาอธิบายของครู

- PPT

- การสังเกต
การเรียนของ
นักเรียน
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
Group 5 15% โดยให้นักเรียน
อภิปรายเหตุผล
คาอธิบายเพิ่มเติม
Group 1 ผักและผลไม้ให้วิตามินและ
เกลือแร่ทาให้เซลล์และร่างกายแข็งแรง
มีกากอาหารช่วยให้การขับถ่ายดี
Group 2 แป้งให้คาร์โบไฮเดรต
ให้พลังงานแก่ร่างกาย
Group 3 นมและผลิตภัณฑ์จากนม
Group 4 อาหารและเครื่องดื่มที่มี
น้าตาลและไขมันสูงทาให้สุขภาพไม่ดี
อ้วน เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ เช่น
เบาหวาน ไขมันอุดตัน
Group 5 เนื้อ ปลา ไข่ ถั่ว ให้โปรตีน
ทาให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอ

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.

4.

547

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้ภาษาอังกฤษ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

10 7. นักเรียนทาใบงานที่ 8 เรื่อง
นาที Food Group เติมคาศัพท์ที่พบใน
จากใบงานที่ 7 ลงในประโยคให้
ถูกต้อง ครูอธิบายย้าเกี่ยวกับ Five
food group ก่อนทาใบงาน
8. ครูร่วมเฉลยคาตอบกับนักเรียน
(ลาดับคาศัพท์คาตอบของนักเรียนใน
แต่ละกลุ่มอาหารอาจหลากหลาย
แต่คาตอบต้องอยู่ในกลุ่มอาหารที่
ถูกต้อง และ ทบทวนความรู้การใช้
and และเครื่องหมาย comma
ในประโยคบอกเล่า)
5 9. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
นาที เรียนว่าอาหารทั้ง 5 กลุ่มมีอะไรบ้าง
ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอาหาร
ชนิดอื่นในกลุ่มอาหารทั้ง 5 ที่
นอกเหนือจากใบงาน

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทาใบงาน
ที่ 8 เรื่อง Food
Group

- นักเรียนร่วมเฉลย
คาตอบกับครู

- นักเรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหากับครู

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 8
เรื่อง Food
Group

- ตรวจใบงาน

- PPT

- การสังเกต
การตอบ
ของนักเรียน

- การสังเกต
การสรุปของ
นักเรียน
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
10. ครูประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน
(แบบประเมินที่ 9) และสมรรถนะ
นักเรียน (แบบประเมินที่ 10)

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 7 เรื่อง Food
2. ใบงานที่ 8 เรื่อง Food Group
3. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง Food Group
4. PowerPoint Presentation
8. การประเมินผลรวบยอด
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านทักษะ

ด้านความรู้

วิธีการ
1. สังเกตการออกเสียงคาและ
ประโยค
2. สังเกตความถูกต้องและ
ความคล่องในการพูดให้ข้อมูล
ตรวจความถูกต้องในการออก
เสียงและความรู้เกี่ยวกับ
อาหาร

ประเมินการใฝ่เรียนรู้และ
ด้านคุณลักษณะ
ความมีวินัย
อันพึงประสงค์
ประเมินความสามารถในการ
สมรรถนะสาคัญ
สื่อสารและการใช้ทักษะชีวิต
ของผู้เรียน

เครื่องมือ
แบบประเมินที่ 5

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

1. ใบงานที่ 7 Food เรื่อง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ใบงานที่ 8 เรื่อง Food Group ร้อยละ 80
3. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง
Food Group
แบบประเมินที่ 9
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป
แบบประเมินที่ 10
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับคุณภาพพอใช้
ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง Food Group
หน่วยเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Food Group
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Learn about five food groups. Then tell the food in each group.

Five Food Groups
2. bread, rice, potatoes, and other
starchy foods

1. fruits and vegetables

อาหารประเภทแป้ง

อาหารประเภทผักและผลไม้
30 %

30 %

3. milk and dairy foods

15 %

5. meat, fish, eggs, beans and
non-dairy sources of protein

อาหารประเภทเนื้อ ปลา ไข่ ถั่ว หรืออาหารที่ให้
โปรตีนที่ไม่ใช่มาจากนม

15 %
10 %

อาหารประเภทนมและ
ผลิตภัณฑ์จากนม

4. foods and drinks high in fat
and/or sugar

อาหารและเครื่องดื่มประเภทไขมันและน้าตาลสูง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 7 เรื่อง Food
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Giving Advice
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Food Group
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Match the pictures with the words by writing the correct number in each blank.
apple

______

cheese

______

cornflakes

______

orange

______

milk

______

chocolate

______

tomato

______

yogurt

______

candies

______

grapes

______

brown bread

beef

______

banana

______

rice

______

egg

______

potato

______

fish

______

Pineapple

______

chicken

______

cake

______

______

I got ……… points

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

16
20

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เฉลยใบงานที่ 7 เรื่อง Food
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Giving Advice
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Food Group
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Match the pictures with the words by writing the correct number in each blank.
apple

1

cheese

7

cornflakes

14

orange

13

milk

10

chocolate

6

tomato

17

yogurt

12

candies

5

grapes

11

brown bread

beef

3

banana

2

rice

9

egg

8

potato

15

fish

16

Pineapple

20

chicken

19

cake

4

I got ……… points

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

16
20
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 8 เรื่อง Food Group
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Giving Advice
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Food Group
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Write the name of food into the correct food group
Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Group 5

Fruit and

Bread, rice,

Milk and dairy

Food and

Meat, fish,

vegetables

potatoes, and

foods.

drinks high in

eggs, beans

other starchy

fat and/or

and non-dairy

foods.

sugar.

sources of
protein.

Report:
Group 1: Fruit and vegetables, they are ________________________________
_____________________________________________________________.
Group 2: Bread, rice, potatoes, and other starchy foods, they
are________________________________
_____________________________________________________________.
Group 3: Milk and dairy foods, they are ________________________________.
Group 4: Foods and drinks high in fat and/or sugar, they are_______________
_____________________________________________________________.
Group 5: Meat, fish, eggs, beans, they are ________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เฉลยใบงานที่ 8 เรื่อง Food Group
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Giving Advice
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Food Group
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Write the name of food into the correct food group
Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Group 5

Fruit and

Bread, rice,

Milk and dairy

Food and

Meat, fish,

vegetables

potatoes, and

foods.

drinks high in

eggs, beans

other starchy

fat and/or

and non-dairy

foods.

sugar.

sources of
protein.

Report:
Group 1: Fruit and vegetables, they are apple, banana, grapes, pineapple, orange
and tomato.
Group 2: Bread, rice, potatoes, and other starchy foods, they are brown bread,
cornflakes, potato and rice.
Group 3: Milk and dairy foods, they are cheese, milk and yogurt.
Group 4: Foods and drinks high in fat and/or sugar, they are cake, candi es, and
chocolate.
Group 5: Meat, fish, eggs, beans, they are beef, egg, fish and chicken.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 5
แบบประเมินการอ่านออกเสียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่____________โรงเรียน ______________________________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
เลขที่ ชื่อ–สกุล

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

รายการประเมิน ความถูกต้อง
น้าเสียง
รวมคะแนน
ในการอ่าน การเว้นวรรคตอน
ระดับคุณภาพ
(4)
(4)
(8)

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 5
เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านออกเสียง
ความถูกต้องในการอ่าน

4 หมายถึง อ่านออกเสียงคาศัพท์/ประโยคได้ถูกต้องทั้งหมด
3 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องเกินครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/ประโยค
ทั้งหมด
2 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด
1 หมายถึง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนคาศัพท์/
ประโยคทั้งหมด

น้าเสียงการเว้นวรรคตอน

4 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสม
3 หมายถึง น้าเสียงชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคถูกต้องและ
เว้นวรรคตอนได้เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่
2 หมายถึง น้าเสียงค่อนข้างชัดเจนออกเสียงสูงต่าในประโยคค่อนข้าง
ถูกต้องและเว้นวรรคตอนได้เหมาะสมบางส่วน
1 หมายถึง น้าเสียงเบาไม่ชัดเจนออกเสียงสูงต่าในระดับประโยคไม่
ถูกต้องเว้นวรรคตอนไม่เหมาะสม
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้งใจ เพียรพยายามและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

2. ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ชื่อ-สกุล

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

เลขที่

มีวินัย

1. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Unmuddle the Meals
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 2
เรื่อง Let’s Taste
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคาน้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
ขขขขขขขขขขขขขขขใเจ้าของภาษา
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนาเสนอด้วยการพูด/
การเขียน
ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลายดังนั้นนักเรียนจาเป็นต้องเรียนรู้ความหมายและ
การออกเสี ย งค าศั พ ท์ และประโยคที่เ กี่ย วกั บอาหารกลุ่ ม ต่า ง ๆ การอธิบายกลุ่ ม อาหาร สารอาหารและ
ประโยชน์ของอาหารกลุ่มต่าง ๆ พร้อมกับสามารถบอกส่วนประกอบในอาหารที่รับประทานในแต่ล ะเมนู
เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง
2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) จัดกลุ่มอาหารได้ตรงตามที่กาหนดให้
2.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างสมดุลและดีต่อสุขภาพได้
2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน

breakfast, lunch, dinner, vegetables, fruit, nuts, sweets, fats,
dairy products, Carbohydrate, Vitamin, Protein
Past simple tense
S + V2 + ……..
I had/I ate ……………………….
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โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

การนาเสนอข้อมูล
(Giving information)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรือ่ ง Unmuddle the Meals
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง Let’s Taste จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

1.

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

2.

ขั้นสอน
ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3 1. ครูทักทายนักเรียน
- นักเรียนทักทายครู
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้
17 3. ครูทบทวนคาศัพท์โดยให้
นาที นักเรียนเล่นเกม Food Group
ครูแจกบัตรคาศัพท์อาหารให้
นักเรียนถือคนละหนึ่งใบ ครูนาป้าย
Carbohydrate, Vitamin/Mineral,
Protein, Fats ติดที่มุมห้องเรียน
นักเรียนฝึกออกเสียงคาศัพท์ใน
ป้ายทั้ง 4 อธิบายความหมาย
นักเรียนแต่ละคนเดินไปที่มุมหมู่
อาหารตามคาศัพท์ที่ตนถือครูและ
นักเรียนร่วมตรวจสอบ

- นักเรียนเล่นเกม
Food Group และ
ฝึกออกเสียงคาศัพท์

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- บัตรคาศัพท์
อาหาร
- ป้ายคาศัพท์

- การสังเกต
การร่วมกิจกรรมเกม
และการออกเสียงของ
นักเรียน
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
4. ครูนาบัตรภาพสลัดให้
นักเรียนดู จากนั้นครูถามคาถาม
T: What is this?
T: It’s a bowl of salad. Salad.
Repeat after me. It’s a bowl
of salad. Salad.
T: Can you tell me the
ingredients of the salad?
(ครูอธิบาย ingredients แปลว่า
ส่วนผสม นักเรียนออกเสียง
ingredients พร้อมกัน)
ครูเขียนชื่อเมนูอาหารพร้อมกับ
ส่วนผสมลงบนกระดานพร้อมกับ
ให้นักเรียนบอกว่าส่วนผสมของ
อาหารแต่ละชนิดอยู่ในกลุ่มอาหาร
กลุ่มใด (คาตอบนักเรียนอาจ
หลากหลายตามส่วนประกอบของ
สลัดในภาพ)

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนตอบคาถาม
Ss: Salad.
Ss: It’s a bowl of
salad. Salad.

Ss: Vegetables,
eggs.

นักเรียนช่วยกันตอบ
Salad
- eggs (Protein)
- vegetables
(Vitamin/Mineral)

สื่อการเรียนรู้
- ภาพสลัด

การประเมิน
การเรียนรู้
- การสังเกต
การตอบของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

3.
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

1. จัดกลุ่มอาหารได้
ตรงตามที่กาหนดให้

2. การพูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารอย่างสมดุลและ
ดีต่อสุขภาพ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
25 5. ครูให้นักเรียนจับคู่ทากิจกรรมใน
นาที ใบงานที่ 9 เรื่อง Unmuddle the
Meals นักเรียนบอกส่วนผสมของ
อาหารแต่ละรายการหลังจากนั้น
บอกหมู่ของอาหารในตารางใบงาน
ที่ 9 เรื่อง Unmuddle the Meals
Part A ครูอธิบายการเติมข้อมูลใน
ตาราง ครูยกตัวอย่างโดยใช้ข้อมูล
ของ salad ที่แสดงไป
6. ครูให้นักเรียนนาข้อมูลที่สรุป
จากตารางมากรอกลงในใบงานที่ 1
Part B และฝึกพูดประโยครายงาน
เมนูอาหารแต่ละมื้อของตนเอง
I had breakfast with…………….…
In my play time, I had……………
I ate…………………..for lunch
and I ate……………….…….for my
dinner.

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนจับคู่ทา
- ใบงานที่ 9 เรื่อง - ตรวจใบงาน
กิจกรรมในใบงานที่ 9 Unmuddle the
เรื่อง Unmuddle the Meals
Meals

- นักเรียนนาข้อมูล
กรอกลงในใบงานที่ 9
Part B และฝึกพูด

- ใบงานที่ 9 เรื่อง - ประเมินการพูด
Unmuddle the บรรยายตามสถานการณ์
Meals
ทีก่ าหนดให้ โดยใช้แบบ
ประเมินที่ 4
- ประเมินสมรรถนะ
นักเรียน โดยใช้แบบ
ประเมินที่ 10)
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ลาดับที่

4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
7. ครูให้ตัวแทนนักเรียนพูด
ประโยครายงานข้อมูลของตนเอง

5 8. ครูและนักเรียนอภิปรายอาหาร
นาที ที่นกั เรียนทานในแต่ละวัน จากใบ
งานว่าทานครบทุกหมู่อาหาร
หรือไม่ ครูชี้แนะนักเรียนควรทาน
อาหารให้ครบทุกหมู่ในแต่ละวัน
เพื่อสุขภาพที่ดี

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- ตัวแทนนักเรียนพูด - ใบงานที่ 9 เรื่อง
ประโยครายงานข้อมูล Unmuddle the
ของตนเอง
Meals
- นักเรียนและครู
- การสังเกต
อภิปรายอาหารที่ทาน
การอภิปรายของ
ในแต่ละวัน
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 9 เรื่อง Unmuddle the Meals
2. บัตรคาศัพท์อาหาร
3. ป้ายคาศัพท์
4. PowerPoint Presentation
8. การประเมินผลรวบยอด
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านทักษะ

วิธีการ
สังเกตการออกเสียงและการพูด

ตรวจความถูกต้องในการจัดกลุ่ม
อาหารและการพูด
ด้านคุณลักษณะ ประเมินความใฝ่เรียนรู้และ
อันพึงประสงค์ ความมุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญ การประเมินความสามารถใน
ของผู้เรียน
การสื่อสารและการคิด
ด้านความรู้

เครื่องมือ
แบบประเมินที่ 4

เกณฑ์การประเมิน

ใบงานที่ 9 เรื่อง
Unmuddle the Meals
แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ประเมิน

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

9. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
10. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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ใบงานที่ 9 เรื่อง Unmuddle the Meals
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Unmuddle the Meals
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Write your information for each meal you had yesterday. Then complete the
sentences by using the menus in Part A.
Part A
Meal

Food/Menu

Ingredients

Food Group

Breakfast

Lunch

Dinner

Part B
Yesterday, I had breakfast with ______________________________.
I ate _____________________________________________ for lunch
and I ate _____________________________________ for my dinner.

คาตอบขึ้นอยู่กับข้อมูลของนักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 4
แบบประเมินการพูดบรรยายตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่____________โรงเรียน ______________________________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ถูกต้อง คล่องแคล่ว
(4)
(4)

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

การแสดงท่าทาง/น้าเสียง รวม
ระดับ
ประกอบการบรรยาย คะแนน คุณภาพ
(4)
(12)

ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 4
เกณฑ์การให้คะแนนการพูดบรรยายตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ความถูกต้อง

4 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอย่างสมบูรณ์
3 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงส่วนใหญ่
2 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงบางส่วน
1 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียงทาให้สื่อสารไม่ได้

ความคล่องแคล่ว

4 หมายถึง พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด
3 หมายถึง พูดต่อเนื่องติดขัดเป็นบางครั้ง
2 หมายถึง พูดไม่ต่อเนื่องพูดเป็นคา ๆ หยุดเป็นระยะ ๆ
1 หมายถึง พูดติดขัดมากหยุดพูดเป็นเวลานานไม่ครบเนื้อหาหรือไม่พูด

การแสดงท่าทาง/น้าเสียงประกอบการบรรยาย
4 หมายถึง พูดด้วยน้าเสียงและท่าทางเหมาะสมกับการบรรยาย
3 หมายถึง พูดด้วยน้าเสียงเหมาะสมกับการบรรยายมีท่าทางประกอบบ้าง
2 หมายถึง พูดโดยมีท่าทางประกอบบ้างน้าเสียงค่อนข้างเหมาะสม
1 หมายถึง พูดโดยไม่มีท่าทางประกอบน้าเสียงไม่เหมาะสม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้งใจ เพียรพยายามและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

2. ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ชื่อ-สกุล

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

เลขที่

มีวินัย

1. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Food Survey
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 2
เรื่อง Let’s Taste
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยคข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
ต 1.3 ป.5/2 เขียนภาพแผนผังและแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคาน้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนาเสนอด้วยการพูด/
การเขียน
ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลาย ดังนั้นนักเรียนจาเป็นต้องเรียนรู้คาศัพท์เกี่ยวกับ
อาหาร การสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูล การพูดและการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของแต่ละคน
เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสียงคาศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับอาหารได้
2) สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและนาข้อมูลมานาเสนอในรูปแบบ
กราฟพร้อมกับพูดและเขียนรายงานข้อมูล
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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4. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน

คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน

โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

fruit, vegetables, rice or bread, milk or yogurt, chicken, pork or
meat, eggs, sweet, foods
once, twice, three/four/five/six/seven days
What did you have for breakfast/lunch/dinner?
I had/ate ……for breakfast.
Excuse me, I am a student in ………………. .
I would like to interview you about your eating last week.
How many days did you eat fruit?
I ate fruit three days last week.
Thank you.
การถามและให้ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
(Asking and giving information and presentation)

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

577

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Food Survey
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง Let’s Taste จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่
1.

2.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้
3. ครูถามคาถามเกี่ยวกับอาหารที่
นักเรียนทานแต่ละมื้อเมื่อวานนี้โดย
ทบทวนการใช้โครงสร้าง Past
Simple Tense เพื่อใช้ในการตอบ
คาถาม เช่น
T: What did you have for
breakfast/lunch/dinner?

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนพูดคุย
ทักทายครูและ
รับทราบจุดประสงค์
และกิจกรรม
การเรียนรู้

- นักเรียนตอบ
คาถาม
Ss: I had/ate ……
for breakfast/lunch/
dinner.
15 4. ครูให้ตัวแทนนักเรียนจับคู่
- นักเรียนจับคู่
นาที ถาม-ตอบเกี่ยวกับอาหารที่ตนทานเมื่อ ถาม-ตอบเกี่ยวกับ
วานนี้ โดยใช้โครงสร้างที่กาหนดให้
อาหารที่ตนทาน
เมื่อวานนี้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- สังเกตความถูกต้อง
ในการออกเสียงคา
และประโยค สังเกต
ความถูกต้องและ
ความคล่องใน
การถามและตอบ
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

5. ครูให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ 10
- นักเรียนทาใบงานที่ - ใบงานที่ 10 - ตรวจความถูกต้อง
เรื่อง Food Survey Part A ให้
10 เรื่อง Food
เรือ่ ง Food
ในการทาใบงาน
นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนและกรอก
Survey Part A
Survey Part A
ข้อมูลในตาราง ครูแนะนาภาษาในการ
สัมภาษณ์และนักเรียนฝึกพูด
Excuse me, I am a student in
……...
I would like to interview you about
your eating last week.
How many days did you eat
fruit?
How many days did you eat
vegetables?
How many days did you eat rice
or bread?
How many days did you eat
chicken, pork or meat?
How many days did you eat
eggs?
How many days did you eat
sweets?

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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จุดประสงค์
การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

How many days did you drink
milk or yogurt?
3.

1. บอกความหมาย
ของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับ
อาหารได้
2. ออกเสียงคาศัพท์
และประโยคที่ใช้
สนทนาเกี่ยวกับอาหาร
ได้

ขั้นปฏิบัติ

20 6. ครูชี้แจงให้นักเรียนออกไปสัมภาษณ์ - นักเรียนออกไป
- ใบงานที่ 10
นาที เพือ่ น 1 คนเรื่องการรับประทานอาหาร สัมภาษณ์เพื่อน 1 คน เรือ่ ง Food
แต่ละชนิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จดบันทึก แล้วจดบันทึก
survey
โดยใช้ตัวเลข 0-7
A: Excuse me, I am a student in ….....
I would like to interview you
about your eating last week.
How many days did you eat
fruit?
B: I ate fruit 3 days last week.
A: How many days did you eat
sweets?
B: I ate sweets 2 days last week.
A: Thank you.
ถ้านักเรียนไม่ได้ทานอาหารชนิดนั้น
ให้ตอบว่า
No, I didn’t. และผู้ถาม กรอกตัวเลข 0
ลงในตาราง เช่น

- สังเกตการอ่าน
ของนักเรียน
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3. สัมภาษณ์บุคคล
ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การรับประทานอาหาร
และนาข้อมูลมา
นาเสนอในรูปแบบ
กราฟพร้อมกับพูดและ
เขียนรายงานข้อมูล

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
A: How many days did you eat
fruit?
B: No, I didn’t.
A: Thank you.
7. เมื่อนักเรียนได้ข้อมูลแล้ว เขียน
ประโยคบรรยายใน Part B และเขียน
กราฟใน Part C ครูแนะนาการเขียน
และการพูดรายงาน เช่น
He/ She ate fruit five days last
week.
ครูแนะนาการนาเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
ให้กับนักเรียน โดยกาหนดให้กราฟ
แต่ละแท่งแทนรายการอาหารแต่ละ
รายการ และกาหนด 1 ช่องเท่ากับ
หนึ่งวัน
8. ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม
กลุ่มละ 5–6 คน พูดรายงานข้อมูล
ของเพื่อนที่ตนสัมภาษณ์
ให้สมาชิกในกลุ่มฟังพร้อมแสดงกราฟ
ให้เพื่อนดู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- นักเรียนเขียน
ประโยคบรรยายใน
Part B และเขียน
กราฟใน Part C

- แบบประเมินที่ 4
การพูดบรรยายตาม
สถานการณ์ที่
กาหนดให้

- นักเรียนนั่งเป็น
- PPT
กลุ่ม พูดรายงาน
ข้อมูลของเพื่อนที่ตน
สัมภาษณ์

- แบบประเมินที่ 9
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

581

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน
การทางาน
- สังเกตการทางาน
กลุ่มของนักเรียน

4.

ขั้นสรุป

10 9. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานาเสนอ
นาที กราฟและพูดรายงานข้อมูลของตนเอง
หน้าชั้นเรียน
ครูกล่าวคาชมเชย

- นักเรียนออกมา
- PPT
นาเสนอกราฟและ
พูดรายงานข้อมูลของ
ตนเองหน้าชั้นเรียน

- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 10 เรื่อง Food Survey
2. PPT
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การสัมภาษณ์และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
2. ใบงานที่ 10 เรื่อง Food Survey
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล
ด้านทักษะ

ด้านความรู้
ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

วิธีการ
สังเกตความถูกต้องใน
การออกเสียงคาและประโยค
สังเกตความถูกต้องและ
ความคล่องในการถามและตอบ
ตรวจความถูกต้องในการทา
ใบงาน
การสังเกต การทางานกลุ่ม
ของนักเรียน
การประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
และการใช้ทักษะชีวิต

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

แบบประเมินที่ 4

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ใบงานที่ 10 เรื่อง
Food Survey
แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ..................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 10 เรื่อง Food Survey
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัabout
ดการเรีfood
ยนรู้ทhe/she
ี่ 8 เรื่องate
Food
Instructions: Interview 1 student
lastSurvey
week. Then fill the answers
รายวิ
ชา ภาษาอั
กฤษ รหั
ชา อ15101
ภาคเรีthe
ยนทีinformation
่ 1 ชั้นประถมศึ
in the
table,งwrite
theสวิpassage
to report
andกษาปี
drawที่ a5 bar graph.
Part A: Interview
Example:
A: Excuse me, I am a student in ………… I would like to interview you
about your eating last week. How many days did you eat fruit?
B: I ate fruit one day last week.
A: How many days did you eat vegetables?
B: I ate vegetables 5 days last week.
A: Thank you.

Food Survey
Name of Interviewee ………………………………………………………
Questions
How many days did you eat fruit?

Answers

How many days did you eat vegetables?
How many days did you eat rice or bread?
How many days did you eat chicken, pork or meat?
How many days did you eat eggs?
How many days did you eat sweets?
How many days did you drink milk or yogurt?
Part B: Report
Example: Tom ate fruit one day last week. He ate vegetables 2 days.
Last week he didn’t have any eggs.

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

คาตอบขึ้นอยู่กับข้อมูลของนักเรียนที่สารวจได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เฉลยใบงานที่ 10 Food Survey
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
Part C: Bar Graph
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Food Survey
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

6
5
4

Kinds of Food

หมายเหตุ คาตอบขึ้นอยู่กับข้อมูลนักเรียนทีส่ ารวจได้
Tom and Mum sweep the floor.

milk or yogurt

sweets

eggs

chicken , pork or meat

rice or bread

vegetables

fruit

0

1

2

3

Number of days

7

Food Survey
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 4
แบบประเมินการพูดบรรยายตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/น้าเสียง รวม
ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ถูกต้อง คล่องแคล่ว
ประกอบการบรรยาย คะแนน คุณภาพ
(4)
(4)
(4)
(12)

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 4
เกณฑ์การให้คะแนนการพูดบรรยายตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ความถูกต้อง

4 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอย่างสมบูรณ์
3 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงส่วนใหญ่
2 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงบางส่วน
1 หมายถึง ออกเสียงคาและประโยคไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ทาให้สื่อสาร
ไม่ได้

ความคล่องแคล่ว

4 หมายถึง พูดต่อเนื่อง ไม่ติดขัด
3 หมายถึง พูดต่อเนื่อง ติดขัดเป็นบางครั้ง
2 หมายถึง พูดไม่ต่อเนื่อง พูดเป็นคา ๆ หยุดเป็นระยะ ๆ
1 หมายถึง พูดติดขัดมาก หยุดพูดเป็นเวลานาน ไม่ครบเนื้อหา หรือไม่พูด

การแสดงท่าทาง/น้าเสียงประกอบการบรรยาย
4 หมายถึง พูดด้วยน้าเสียงและท่าทางเหมาะสมกับการบรรยาย
3 หมายถึง พูดด้วยน้าเสียงเหมาะสมกับการบรรยาย มีท่าทางประกอบบ้าง
2 หมายถึง พูดโดยมีท่าทางประกอบบ้างน้าเสียงค่อนข้างเหมาะสม
1 หมายถึง พูดโดยไม่มีท่าทางประกอบน้าเสียงไม่เหมาะสม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้งใจ เพียรพยายามและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

2. ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ชื่อ-สกุล

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

เลขที่

มีวินัย

1. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

589

แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง Going Shopping
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 2
เรื่อง Let’s Taste
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคาน้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนาเสนอด้วยการพูด/
การเขียน
ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลาย ดังนั้น นักเรียนจาเป็นต้องเรียนรู้ความหมายและ
การออกเสียงคาศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาหารทั้งที่เป็นคานามนับได้และนับไม่ได้
การถามตอบราคาอาหาร เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่เป็นคานามนับได้และนับไม่ได้
2) บอกโครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาหารได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ที่ เกี่ยวกับอาหารทั้งที่เป็นคานามนับได้และ
นับไม่ได้ ได้
2) บอก และเขียนรายการอาหารที่จะชื้อได้
3) ถามตอบเกี่ยวกับการซื้อขายอาหารได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
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4. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน

คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน

โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

fruit and vegetable group, bread, rice, potatoes, and other food
dairy food group, food and drinks high in fat and/or sugar group,
meat, fish, eggs, beans and non- dairy sources of protein group,
a bag of candies, a loaf of bread, a cup of tea, a bottle of orange
juice, a box of cereal, a carton of milk, a jar of jam, a glass of
water, a piece of cake, a bar of chocolate
Customer: Can I have ________?
Seller:
Yes, sure.
Customer: How much is it?/ How much are they?
Seller:
It’s _______ baht./They’re _______baht.
Customer: Here you are.
Seller:
Thank you.
การถามและให้ข้อมูล
(Asking and giving information)

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 Going Shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง Let’s Taste จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1.

2.

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

1. บอกความหมาย
คาศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่
เป็นคานามนับได้และนับ
ไม่ได้
2. ออกเสียงและบอก
ความหมายของคาศัพท์ที่
เกี่ยวกับอาหารทั้งที่เป็น
คานาม นับได้และนับ
ไม่ได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนพูดคุยทักทายครู - PPT
และรับทราบจุดประสงค์
และกิจกรรมการเรียนรู้

20 3. ครูทบทวนคาศัพท์เรื่องอาหาร - นักเรียนบอกชื่อผลไม้
นาที ที่เรียนมาแล้ว โดยครูบอกกลุ่ม หรือผักที่ทราบทีละคน
อาหาร เช่น fruit and vegetable
group แล้วนักเรียนบอกชื่อผลไม้
หรือผักที่ทราบทีละคน จากนั้น
ครูบอกกลุ่มอาหารอื่น ๆ อีก ดังนี้
- Bread, rice, potatoes, pasta,
- Milk and dairy food group
- Drinks high in fat and/or
sugar group
- Meat, fish, eggs, beans and
non-dairy sources of protein
group

- PPT

การประเมิน
การเรียนรู้
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จุดประสงค์
การเรียนรู้
3. บอกโครงสร้างประโยค
ที่ใช้สนทนาสอบถาม
เกี่ยวกับอาหารได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
4. ครูเขียนคาถามคาตอบ
เกี่ยวกับการซื้อขายอาหารบน
กระดาน ดังนี้
Customer: Can I have ____?
Seller: Yes, sure.
Customer: How much is it? /
How much are they?
Seller: It’s _______ baht. /
They’re _______baht.
Customer: Here you are.
Seller: Thank you.
ครูให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามครู
ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบาย
ความหมายบทสนทนา ครูอธิบาย
การเลือกใช้ How much is it?
หรือ How much are they?
และการเลือกใช้ It’s _______
baht./They’re ______baht.

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนฝึกออกเสียง
ตามครู และร่วมกัน
อธิบายความหมายบท
สนทนา

สื่อการเรียนรู้
- PPT

การประเมิน
การเรียนรู้
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ลาดับที่

3.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

4. บอก และเขียน
รายการอาหารที่จะชื้อได้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5. ครูออกเสียงบทสนทนาให้
นักเรียนฟังในใบงานที่ 11 เรื่อง
Buying Food และฝึกออกเสียงตาม
15 6. ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา
นาที ให้นักเรียนคนที่ 1 เป็น
Customer และนักเรียนคนที่ 2
เป็น Seller เลือกสินค้าต่าง ๆ
จากใบงาน โดยครูอาจทบทวน
คาศัพท์ในตารางก่อนให้นักเรียน
ทากิจกรรม
7. ครูให้นักเรียนนาความรู้จาก
การฝึกใช้ภาษามาทาใบงานที่ 12
เรื่อง Buying Food วาดภาพลง
ในช่องว่างและเขียนราคา เขียน
บทสนทนาถาม-ตอบ ครูย้าคาสั่งใน
ใบงานข้อ A ใช้ คาถาม How
much is it? ข้อ B ใช้ How
much are they? ให้นักเรียน
ตรวจสอบก่อนวาดภาพว่าอาหารที่

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนฟังครู และฝึก
ออกเสียงตาม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 11 - ตรวจความถูกต้องใน
เรื่อง Buying การทาใบงาน
Food
- นักเรียนจับคู่กันสนทนา - PPT
- แบบประเมินที่ 3
การพูดโต้ตอบตาม
สถานการณ์ที่กาหนดให้

- นักเรียนนาความรู้จาก
การฝึกใช้ภาษามาทา
ใบงานที่ 12 เรื่อง Buying
Food

- แบบประเมินที่ 9
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน
การทางาน
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

5. ถามตอบเกี่ยวกับ
การซื้อขายอาหารได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ใช้ในบทสนทนานั้นถูกต้องหรือไม่
ครูคอยสนับสนุนและช่วยเหลือใน
การเขียนคาตอบสาหรับนักเรียน
ยังต้องการความช่วยเหลือ
8. ครูให้นักเรียนสลับกันแสดง
- นักเรียนสลับกันแสดง
บทบาทสมมติจากใบงานที่ 12
บทบาทสมมติจาก
ใบงานที่ 12
10 9. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
- นักเรียนทบทวนความรู้
นาที ประโยคสนทนาเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับประโยคสนทนา
การซื้อขายโดยครูพูดประโยค
เกี่ยวกับการซื้อขายและ
เพื่อให้นักเรียนตอบคาถาม
ตอบคาถาม

สื่อการเรียนรู้

- PPT

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 11 เรื่อง Buying Food (1)
2. ใบงานที่ 12 เรื่อง Buying Food (2)
3. PPT
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การบอกชื่ออาหารและการจาแนกประเภทของอาหาร
2. ใบงานที่ 11 เรื่อง Buying Food (1)
3. ใบงานที่ 12 เรื่อง Buying Food (2)
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการออกเสียงคาและ
ด้านทักษะ
ประโยค
2. สังเกตความคล่องในการถาม
และตอบ
ตรวจความถูกต้องในการทา
ด้านความรู้
ใบงาน
ด้านคุณลักษณะอัน ประเมินความมีวินัยและ
พึงประสงค์
ความใฝ่เรียนรู้
การประเมินความสามารถใน
สมรรถนะสาคัญ
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
ของผู้เรียน
และการใช้ทักษะชีวิต

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

แบบประเมินที่ 3

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ใบงานที่ 11,12
แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ประเมิน

แบบประเมินที่ 10

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบงานที่ 11 เรื่อง Buying Food (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง Going Shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Ask and answer the questions.
ถามตอบเกี่ยวกับภาพในตาราง
Example 1
Customer:

Can I have an apple?

Seller:

Yes, sure.

Customer:

How much is it?

Seller:

It’s 15 baht.

Customer:

Here you are.

Seller:

Thank you.

Example 2
Customer:

Can I have two bottles of juice?

Seller:

Yes, sure.

Customer:

How much are they?

Seller:

They’re 40 baht.

Customer:

Here you are.

Seller:

Thank you.

15 baht

40 baht

25 baht

25 baht

60 baht

30 baht

50 baht

30 baht

50 baht

60 baht

30 baht

20 baht

25 baht

50 baht

600
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ใบงานที่ 12 เรื่อง Buying Food (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง Going Shopping
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Write conversations and draw pictures. Then ask and answer.
เขียนบทสนทนา และสนทนาถาม-ตอบ
A. How much is it?

Customer:

_________________________

Seller:

_________________________

Customer:

_________________________

Seller:

_________________________

Customer:

_________________________

Seller:

_________________________

___ baht

B. How much are they?
Customer:

_________________________

Seller:

_________________________

Customer:

_________________________

Seller:

_________________________

Customer:

_________________________

Seller:

_________________________

หมายเหตุ คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู

___ baht

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 3
แบบประเมินการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/
รวม
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ถูกต้อง คล่องแคล่ว น้าเสียงประกอบการพูด คะแนน ระดับ
(4)
(4)
(4)
(12) คุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่ ________________________________
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้งใจ เพียรพยายามและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

2. ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ชื่อ-สกุล

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

เลขที่

มีวินัย

1. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ซื่อสัตย์สุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Eating Out
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 2
เรื่อง Let’s Taste
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.2 ป.5/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ
ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคาน้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนาเสนอด้วยการพูด/
การเขียน
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารมีความหลากหลายและแตกต่าง ดังนั้น นักเรียนจาเป็นต้องเรียนรู้
วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร สิ่งที่ปรากฏอยู่ในเมนู อาหารชนิดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับอาหารได้
2) บอกโครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับการสั่งอาหารได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) อ่านเมนูอาหารได้
2) สนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหารได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
Chicken Soup, Mushroom Soup, Vegetable Soup, Garlic Bread,
Shrimp & Fresh Fruit Salad, Chicken Salad, Ham & Cheese
sandwiches, Tuna & egg salad sandwiches, Beef, mushroom &
onion Pizza, Beef, chicken & Pork Pizza, Vegetarian Pizza, Ham,
cheese & Pineapple Pizza, Cheese burger, Beef burger, Orange
juice, Apple juice, Lemon Tea, Mineral Water, Coke, 7-up,
Fanta, Vanilla Ice Cream, Chocolate Ice Cream, Banana
Pancake
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน

โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

- Can I help you?
- Would you like to have …………..?
- What would you like to have?
- Here you are.
- Thank you
- You’re welcome.
การถามและให้ข้อมูล
(Asking and giving information)

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

Yes, please.
Yes, I would./No, I wouldn’t.
I’d like to have______ .

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 Eating Out
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง Let’s Taste จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

2.

1. บอกความหมาย
คาศัพท์เกี่ยวกับ
อาหารได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้
3. ครูถามคาถามนักเรียนว่า Do you
like eating out? นักเรียนอาจตอบ
ว่า Yes, I do./No, I don’t. ครูถาม
ต่อว่า What restaurant do you
like? นักเรียนอาจตอบว่า Thai
restaurant, MK restaurant หรือ
ร้านอื่น ๆ ในท้องถิ่น

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนพูดคุยทักทายครู - PPT
และรับทราบจุดประสงค์
และกิจกรรมการเรียนรู้

15 4. ครูและนักเรียนทบทวนคาศัพท์
นาที เกีย่ วกับอาหารโดยการอ่านออกเสียง
คาศัพท์จากเมนูอาหารในใบงานที่
13 เรื่อง Menu

- นักเรียนทบทวนคาศัพท์ - PPT
เกี่ยวกับอาหารและ
อ่านออกเสียงคาศัพท์จาก
เมนูอาหารในใบงานที่ 13
เรื่อง Menu

การประเมิน
การเรียนรู้

- นักเรียนตอบคาถาม

- แบบประเมินที่ 9
ประเมินความใฝ่
เรียนรู้และและความ
มีวินัยในการทางาน
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. บอกโครงสร้าง
ประโยคที่ใช้สนทนา
สอบถามเกี่ยวกับการ
สั่งอาหารได้

3. อ่านเมนูอาหารได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5. ครูทบทวนโครงสร้างประโยค
เกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหาร
ดังนี้
A: Can I help you?
B: Yes, please.
A: Would you like to have……..?
B: Yes, I would. /No, I wouldn’t.
A: What would you like to have?
B: I’d like to have………………….
A: Here you are.
B: Thank you
A: You’re welcome.
6. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 14
- นักเรียนทาใบงานที่ 14
Eating Out ครูอ่านให้นักเรียนฟัง
เรือ่ ง Eating Out
แล้วเลือกเติมบทสนทนาให้ถูกต้อง
ครูอ่านอีกครั้งเพื่อเฉลยคาตอบ ก่อน
เลือกเติมประโยค ครูนานักเรียนฝึก
อ่านออกเสียงประโยคตัวเลือกก่อนฟัง
จะช่วยนักเรียนทาใบงานได้ดีขึ้น และ
อาจให้เติมเพียงตัวอักษรหน้าประโยค

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 14
- ตรวจความถูกต้อง
เรื่อง Eating Out ในการทาใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

3.

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

4. สนทนาเกี่ยวกับ
การสั่งอาหารใน
ร้านอาหารได้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ตัวเลือกก่อน เมื่อครูเฉลยแล้ว
นักเรียนจึงคัดประโยคที่ถูกต้อง
ทั้งประโยคลงในบทสนทนา
7. ครูสอนอ่านบทสนทนาทั้งหมด
และอธิบายความหมายพร้อมกัน

20 8. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน และ
นาที ฝึกสนทนาตามใบงาน โดยนักเรียน
สามารถเลือกเปลี่ยนรายการอาหาร
ได้จากเมนูอาหารตามใบงานที่ 13
ประกอบการแสดงโดยกาหนดบทบาท
นักเรียนคนที่ 1 เป็นพนักงานเสิร์ฟ
นักเรียนคนที่ 2 เป็นแขกที่มา
รับประทานอาหาร ครูสังเกตการทา
กิจกรรมของนักเรียนพร้อมให้
คาแนะนา
10 9. ครูและนักเรียนร่วมกับสรุปความรู้
นาที เรื่องสานวน ประโยคในการสนทนา
ในร้านอาหารที่เรียนมา ครูอาจ
อธิบายคาว่า Main Course

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- นักเรียนอ่านบทสนทนา
ทั้งหมด และอธิบาย
ความหมายพร้อมกัน
- นักเรียนจับคู่กับเพื่อน
และฝึกสนทนาตาม
รายการอาหารในใบงานที่
13 เรื่อง Menu

- PPT

- PPT
- ใบงานที่ 13
เรื่อง Menu

- ประเมินที่ 3
การพูดโต้ตอบตาม
สถานการณ์ที่
กาหนดให้

- นักเรียนร่วมกับสรุป
ความรู้เรื่องสานวน
ประโยคในการสนทนาใน
ร้านอาหารที่เรียนมา

- PPT

- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
โดยทั่วไปจะเป็นอาหารจานหลัก
ประเภท roast reef/pork/chicken
เสิร์ฟพร้อมผักอบ ผักต้มและซอสต่าง ๆ
แต่ในบทเรียนนี้เป็นเมนูอาหาร
ร้านอาหารจานด่วน (Fast Food)
Main Course จึงเป็นอาหาร
ประเภท burger
10. ครูแจกแบบประเมินตนเองให้
- นักเรียนทาแบบประเมิน
นักเรียน
ตนเองเป็นรายบุคคล

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี

- แบบประเมินตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 13 เรื่อง Menu
2. ใบงานที่ 14 เรื่อง Eating Out
3. PPT
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การสารวจรายการอาหารและการสนทนาเกี่ยวกับการการสั่งอาหาร
2. ใบงานที่ 13 เรื่อง Menu
3. ใบงานที่ 14 เรื่อง Eating Out
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

1. สังเกตการออกเสียงคาและ แบบประเมินที่ 3
ด้านทักษะ
ประโยคเกี่ยวกับเมนูอาหาร
2. สังเกตการถามและตอบ
เกี่ยวกับเมนูอาหาร
ตรวจความถูกต้องในการทา
1. ใบงานที่ 13 เรื่อง Menu
ด้านความรู้
ใบงาน
2. ใบงานที่ 14 เรื่อง
Eating Out
ด้านคุณลักษณะ ประเมินความใฝ่เรียนรู้และ
แบบประเมินที่ 9
อันพึงประสงค์ และความมีวินัยในการทางาน
การประเมินความสามารถ
แบบประเมินที่ 10
สมรรถนะสาคัญ ในการสื่อสาร การคิด
ของผู้เรียน
การแก้ปัญหา และการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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ใบงานที่ 13 เรื่อง Menu
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Eating Out
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read the menu. Order the food.
Menu
Starters
Soup
Chicken Soup
Mushroom Soup
Vegetable Soup

THB 60
THB 60
THB 50

Bread and Salad
Garlic Bread (3 pcs)

THB 35

Shrimp & Fresh Fruit Salad
Chicken Salad

THB 80
THB 70

Main Course
Sandwiches
Ham & cheese sandwiches
Tuna & egg salad sandwiches

Cold Drinks
Orange juice
Apple juice
Lemon Tea
Mineral Water

THB 35
THB 35
THB 40
THB 30

Soft Drinks
Coke, 7-up, Fanta

THB 30

Dessert
Vanilla/chocolate Ice Cream THB 80
Banana Pancake

THB 50

THB 75
THB 95

Pizza (1 pc)
Beef, mushroom & onion Pizza
Chicken & Pork Pizza
Vegetarian Pizza
Ham, cheese & Pineapple Pizza

THB 120
THB 100
THB 100
THB 100

Burger
Cheese burger
Beef burger

THB 100
THB 150

คาศัพท์
Starter – อาหารเรียกน้าย่อย

Mineral water – น้าแร่

Main course – อาหารจานหลัก

Vegetarian pizza – พิซซ่ามังสวิรัติ

Garlic bread –ขนมปังกระเทียม

Ham, cheese & pineapple pizza – พิซซ่าแฮม เนย สับปะรด

Mushroom – เห็ด

Shrimp & fresh fruit salad – สลัดกุ้งและผลไม้สด

Beef – เนื้อวัว
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ใบงานที่ 14 เรื่อง Eating Out
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Eating Out
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Listen and complete the dialogue, using the sentences a-g given below.
Then practice speaking.
เติมบทสนทนาโดยใช้ตัวเลือก a-g ที่กาหนดให้จากนั้นฝึกพูดบทสนทนา
a. I'd like to have cheese burger.
b. Yes, I'd like to have lunch.
c. Thank you, same to you.
d. Here you are. Thank you very much.
e. No, thank you. But I’d like to have the bill, please.
f. Yes, I'd like to have a bowl of chicken soup, please.
g. Yes, I'd like to have a glass of Coke.

You are going to have lunch in a restaurant.
Order the food.
Waiter:

Hello. Can I help you?

You:

_____________________________________________________

Waiter:

Would you like to have a starter?

You:

_____________________________________________________

Waiter:

And what would you like to have for the main course?

You:

_____________________________________________________

Waiter:

Would you like anything to drink?

You:

_____________________________________________________

(After you having your lunch)
Waiter:

Can I bring you anything else?

You:

_____________________________________________________.

Waiter:

Certainly.

(After a moment)
Waiter:

That's hundred and eighty baht.

You:

_____________________________________________________

Waiter:

You're welcome. Have a nice day.

You:

_____________________________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

เฉลยใบงานที่ 14 เรื่อง Eating Out
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Eating Out
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Listen and complete the dialogue using the sentences a-g given below.
Then practice speaking.
เติมบทสนทนาโดยใช้ตัวเลือก a-g ที่กาหนดให้จากนั้นฝึกพูดบทสนทนา
a. I'd like to have cheese burger.
b. Yes, I'd like to have lunch.
c. Thank you, same to you.
d. Here you are. Thank you very much.
e. No, thank you. But I’d like to have the bill, please.
f. Yes, I'd like to have a bowl of chicken soup, please.
g. Yes, I'd like to have a glass of Coke.

You are going to have lunch in a restaurant.
Order the food.
Waiter:

Hello. Can I help you?

You:

b. Yes, I'd like to have lunch.

Waiter:

Would you like to have a starter?

You:

f. Yes, I'd like to have a bowl of chicken soup, please.

Waiter:

And what would you like to have for the main course?

You:

a. I'd like to have cheese burger.

Waiter:

Would you like anything to drink?

You:

g. Yes, I'd like to have a glass of Coke.

(After you having your lunch)
Waiter:

Can I bring you anything else?

You:

e. No, thank you. But I’d like to have the bill, please.

Waiter:

Certainly.

(After a moment)
Waiter:

That's hundred and eighty baht.

You:

d. Here you are. Thank you very much.

Waiter:

You're welcome. Have a nice day.

You:

c. Thank you, same to you.
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เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 3
แบบประเมินการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/
รวม
ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ถูกต้อง คล่องแคล่ว น้าเสียงประกอบการพูด คะแนน คุณภาพ
(4)
(4)
(4)
(12)

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่ ________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้งใจ เพียรพยายามและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

2. ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ชื่อ-สกุล

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

เลขที่

มีวินัย

1. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แบบประเมินตนเอง

(My Learning Reflection)
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่______________เรื่อง______________________________________________
1. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่
1
2
3
4

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

บอกความหมายคาศัพท์เกี่ยวกับอาหารได้
บอกโครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนาสอบถาม
เกี่ยวกับการสั่งอาหารได้
อ่านเมนูอาหารได้
สนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหารได้

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………...........................................................................................
.................................................................................................................................................................
……………………………………………...................................................................................................
................................................................................................................................................................

3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในกำรเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………........................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
................................................................................................................. ...............................................................
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง Keeping Yourself Clean
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 3
เรื่อง Take Care of Yourself
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต.1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงคา อ่านกลุ่มคา ประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต.1.2 ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจาเป็นที่นักเรียนต้องรู้จักและฝึกปฏิบัติ และสามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพง่าย ๆ
เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายของคาศัพท์และโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสียงคาศัพท์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้
2) พูดให้ข้อมูลและทาโปสเตอร์การดูแลสุขภาพได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน
โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

every day, ……… times a week, once a week, twice a week
usually
A: Do you usually wash your hands?
B: Yes, I do./No, I don’t.
การพูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว (Giving Information)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 Keeping Yourself Clean
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง Take Care of Yourself จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่
1.

2.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

1. บอกความหมาย
ของคาศัพท์และ
โครงสร้างประโยค
เกี่ยวกับการการดูแล
สุขภาพได้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

2. ออกเสียงคาศัพท์
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม
กลุ่ม หาความหมายของ
คาศัพท์ตามใบงานที่ 15 เรื่อง
What Does It Mean? จาก
Dictionary จากนั้นครูและ
นักเรียนตรวจคาตอบร่วมกัน
15 4. ครูให้นักเรียนทบทวน
นาที ความเข้าใจเรื่อง Present
Simple Tense (Do, Does)
โดยให้นักเรียนอ่านใบความรู้
ที่ 2 เรื่อง Present simple
Tense

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนพูดคุยทักทายครู
และรับทราบจุดประสงค์
และกิจกรรมการเรียนรู้
- นักเรียนทากิจกรรมกลุ่ม
ตามใบงานที่ 15 จากนั้น
ตรวจคาตอบร่วมกัน

- นักเรียนทบทวนความ
เข้าใจเรื่อง Present
Simple Tense
(Do, Does)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- ใบงานที่ 15 เรื่อง - ตรวจความถูกต้องใน
What Does It
การทาใบงาน
Mean?

- ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง Present
simple Tense
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ลาดับที่

3.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

3. พูดให้ข้อมูลและ
ทาโปสเตอร์การดูแล
สุขภาพได้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5. ครูอธิบายสรุปใบความรู้
Present Simple Tense
และเสนอคาศัพท์ใหม่
usually ให้นักเรียนออกเสียง
ตามครู และฝึกสร้างประโยค
ตามใบความรู้จนคล่อง
20 6. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 16
นาที เรื่อง Answer the Questions!
เติมคาในประโยคใช้ Present
Simple Tense (do, does)
7. ครูและนักเรียนช่วยกัน
เฉลยใบงานที่ 16 ฝึกอ่านออก
เสียงพร้อมกัน
8. ครูให้นักเรียนนาใบงานที่ 16
มาจับคู่สร้างประโยคถามตอบ
กัน อาจใช้กิจกรรมอื่นที่เคย
เรียนมานอกเหนือกิจกรรม
จากในใบงาน จากนั้นครู
มอบหมายการบ้าน ให้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนออกเสียงตามครู
และฝึกสร้างประโยคตามใบ
ความรู้จนคล่อง

- นักเรียนทาใบงานที่ 16
เรื่อง Answering the
Questions!

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 16 เรื่อง - แบบประเมินที่ 6
Answering the การเขียนบทสนทนา
Questions!
เกีย่ วกับภาพที่วาด

- นักเรียนช่วยกันเฉลย
ใบงานที่ 16
- นักเรียนนาใบงานที่ 16
มาจับคู่สร้างประโยค
ถามตอบ

- แบบประเมินที่ 9
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนความ
มุ่งมั่นในการทางาน
และความมีวินัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

4.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทาใบงานที่ 17 เรื่อง
Make a Poster วาดภาพ
Poster และ เขียนบทสนทนา
เกี่ยวกับภาพที่วาดโดยใช้
โครงสร้างประโยคที่เรียน
มาแล้ว
10 9. ครูอภิปรายกับนักเรียนว่า - นักเรียนสรุปการใช้คาศัพท์ - PPT
นาที นักเรียนดูแลความสะอาดของ และโครงสร้างใหม่
ร่างกายตัวเองให้มากน้อย
เพียงใดและเพื่ออะไร ครูและ
นักเรียนสรุปการใช้คาศัพท์
และโครงสร้างใหม่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ครู
ควรให้ความรู้เพิ่มเติมแก่
นักเรียน เกี่ยวกับคาศัพท์ที่
แสดงความแตกต่างด้านวิถี
ชีวิตของเจ้าของภาษากับ
ของไทย เช่น

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมินที่ 10
ประเมินความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
- คาว่า take a bath และ
take a shower ซึ่งเป็น
วิธีการอาบน้าที่ต่างกัน
- คาว่า take a bath และ
have a bath มีความหมาย
ว่าอาบน้าเช่นเดียวกัน แต่
take a bath เป็น
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
have a bath เป็น
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 15 เรื่อง What Does It Mean?
2. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง Present Simple Tense
3. ใบงานที่ 16 เรื่อง Answer the Questions!
4. ใบงานที่ 17 เรื่อง Make a Poster.
5. PPT
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
2. การพูดให้ข้อมูลและทาโปสเตอร์การดูแลสุขภาพ
3. ใบงานที่ 15 เรื่อง What Does It Mean?
4. ใบงานที่ 16 เรื่อง Answer the Questions!
5. ใบงานที่ 17 เรื่อง Make a Poster
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

1. สังเกตความถูกต้องในการออกเสียง แบบประเมินที่ 6
คาศัพท์
ด้านทักษะ 2. 2. สังเกตการอ่านและการเขียนเพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ใบงานที่ 3 เรื่อง Making a Poster
ตรวจความถูกต้องในการทา
1. ใบงานที่ 15 เรื่อง What
ใบงาน
Does It Mean?
ด้านความรู้
2. ใบงานที่ 16 เรื่อง
Answer the Questions!
ด้านคุณลักษณะ ประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมุ่งมั่น แบบประเมินที่ 9
อันพึงประสงค์ ในการทางาน และความมีวินัย
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

การประเมินความสามารถในการ
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา และ
การใช้ทักษะชีวิต

แบบประเมินที่ 10

เกณฑ์การ
ประเมิน
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง Present Simple Tense
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง Keeping Yourself Clean
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โครงสร้างประโยค Present Simple Tense

ประโยคคาถาม
I
you
we
they
he
she

Do

Does

เช่น

+ V.1 (ส่วนขยาย)

?

Do you usually wash your hair?
Do you usually brush your teeth?

ประโยคคาตอบ
Yes/No

Yes/No

เช่น

I
you
we
they
he
she

do/don’t.

does/doesn’t.

Yes, I do./No, I don’t.
Yes, she does. /No, she doesn’t.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 15 เรื่อง What Does It Mean?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง Keeping Yourself Clean
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Write the meaning of each word in the blanks.
1. every day

=>

2. wash

=>

3. brush

=>

4. take a bath

=>

5. once a week

=>

6. twice a week

=>

7. usually

=>

8. hand

=>

9. teeth

=>

10. take a shower

=>

http://www.fao.org/docrep/008/af847e/af847e04.ht

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เฉลยใบงานที่ 15 เรื่อง What Does It Mean?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง Keeping Yourself Clean
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Write the meaning of each word in the blanks.
1. every day

=>

ทุกวัน

2. wash

=>

ซัก, ล้าง

3. brush

=>

แปรงฟัน

4. take a bath

=>

5. once a week

=>

หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์

6. twice a week

=>

สองครั้งต่อสัปดาห์

7. usually

=>

8. hand

=>

9. teeth

=>

10. take a shower

=>

อาบน้า (ในอ่างอาบน้า)

โดยปกติ
มือ
ฟัน
อาบน้า (จากฝักบัว)

http://www.fao.org/docrep/008/af847e/af847e04.ht
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 16 เรื่อง Answer the Questions!
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง Keeping Yourself Clean
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Answer the questions.
Example:

A: Do you usually brush your teeth?
B: No, I don’t.

1.

Do you usually take a bath?

______________________________
2.

Does he usually brush his teeth?

______________________________
3.

Do you usually wash your hands?

______________________________
4.

Do you usually take a shower?

______________________________
5.

Does she usually take a bath?

______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เฉลยใบงานที่ 16 เรื่อง Answer the Questions!
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง Keeping Yourself Clean
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Example:

A: Do you usually brush your teeth?
B: No, I don’t.

1.

Do you usually take a bath?

Yes, I do.

______________________________
2.

Does he usually brush his teeth?

No, he doesn’t.

______________________________
3.

Do you usually wash your hands?

Yes, I do.

______________________________
4.

Do you usually take a shower?

No, I don’t.

______________________________
5.

Does she usually take a bath?

No, she doesn't.

______________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 17 เรื่อง Make a Poster
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง Keeping Yourself Clean
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Draw the picture to show to keep yourself clean. Write a dialogue.
วาดภาพเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับภาพที่วาด

A: Do you usually _____________ ?
B: ______________________________.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เฉลยใบงานที่ 17 เรื่อง Making a Poster
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง Keeping Yourself Clean
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Draw the picture to show to keep yourself clean. Draw and write a dialogue.
วาดภาพและเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับภาพที่วาด.
ตัวอย่าง

A: Do you usually brush your teeth?
Yes, I do.
B: ______________________________
หมายเหตุ : ภาพและบทสนทนาขึ้นอยู่กับนักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 6
แบบประเมินการเขียนบรรยาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการเขียนบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก
3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน การใช้ภาษา
เนื้อหา
รวมคะแนน
ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
(4)
(4)
(8)
คุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6 - 7 คะแนน
4 - 5 คะแนน
0 - 3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่ _______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้งใจ เพียรพยายามและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

2. ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ชื่อ-สกุล

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

เลขที่

มีวินัย

1. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ซื่อสัตย์สุจริต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Cleaning Time
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 3
เรื่อง Take Care of Yourself
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต.1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงคา อ่านกลุ่มคา ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต.1.2 ป.5/4 เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ต.1.3 ป.5/1 เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจาเป็นที่นักเรียนต้องรู้จักและฝึกปฏิบัติ และสามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพง่าย ๆ
เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายของคาศัพท์ได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสียงคาศัพท์เกี่ยวกับการทาความสะอาดได้
2) พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทาความสะอาดได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน
.

โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

make the bed, tidy up the room, clean the toilet,
sweep the floor
Should + v1
What should you do to have happy home?
I should…………………………………
การพูดและการเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทาความสะอาด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 Cleaning Time
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง Take Care of Yourself จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

1.

1. บอกความหมาย
ของคาศัพท์ได้

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

2.

2. ออกเสียงคาศัพท์
เกี่ยวกับการทาความ
สะอาดได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 1. ครูทักทายนักเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้
15 3. ครูทบทวนคาศัพท์เดิมให้กับ
นาที นักเรียน (make the bed, tidy
up the room, clean the toilet,
sweep the floor) โดยให้นักเรียน
ทาใบงานที่ 18 Matching
4. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยและ
อ่านประโยคจากใบงานร่วมกัน
5. ครูสอนประโยคตามโครงสร้าง
What should you do to have a
happy home?
I should……………… และให้
นักเรียนฝึกออกเสียงและยกตัวอย่าง
การถาม ครูชูบัตรภาพคาศัพท์
(ทาความสะอาดห้องน้า)

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนพูดคุยทักทายครู
และรับทราบจุดประสงค์
และกิจกรรมการเรียนรู้
- นักเรียนทาใบงานที่ 18
เรื่อง Matching

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- ใบงานที่ 18
เรื่อง Matching

- นักเรียนร่วมกันเฉลยและ - PPT
อ่านประโยคจากใบงาน

- ตรวจสอบความถูกต้อง
ในการทาใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

3.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3. พูดและเขียน
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการทาความ
สะอาดได้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
What should you do to
have a happy home?
I should clean the toilet.
ครูชูบัตรภาพคาศัพท์ (เก็บที่นอน)
และถามนักเรียน
T: What should you do to have
a happy home?
ทาซ้าจนครบทุกคา

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนฝึกออกเสียงและ
ยกตัวอย่างการถาม

20 6. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นท ากิ จ กรรมคู่ ฝึ ก
นาที บทสนทนา สลับกัน ถาม-ตอบตาม
โครงสร้างโดยใช้ข้อมูลจากใบงาน
7. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมเดี่ยว
โดยทาใบงานที่ 19 เรื่อง Write
the Answer ดูภาพแล้วเขียนตอบ
ตามโครงสร้างประโยคให้ถูกต้อง

- นักเรียนทากิจกรรมคูฝ่ ึก
บทสนทนา สลับกัน ถามตอบตามโครงสร้าง
- นักเรียนทากิจกรรมเดี่ยว
โดยทาใบงานที่ 19 เรื่อง
Write the Answer

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT

- นักเรียนตอบคาถาม
Ss: I should make the
bed.
- PPT
- ใบงานที่ 19
เรื่อง Write
the Answer

- แบบประเมินที่ 3
การพูดโต้ตอบตาม
สถานการณ์ที่กาหนดให้
- แบบประเมินที่ 10
ความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี
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ลาดับที่
4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้
4. พูดและเขียน
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการทาความ
สะอาดได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
10 8. ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจ
นาที ความถูกต้องของการทาใบงานที่ 19
และอภิปรายสรุปว่านักเรียนควร
ดูแลความสะอาดบ้านเพื่ออะไร
สรุปการถาม-ตอบโครงสร้างที่
เรียนไป

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนช่วยกันตรวจ
ความถูกต้องของการทา
ใบงานที่ 19

สื่อการเรียนรู้
- PPT

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบประเมินที่ 9
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนความ
มุ่งมั่นในการทางาน และ
ความมีวินัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 18 เรื่อง Matching
2. PPT
3. บัตรภาพคาศัพท์ชุด Cleaning Time
4. ใบงานที่ 19 เรื่อง Write the Answer
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวการทาความสะอาด
2. การพูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทาความสะอาด
3. ใบงานที่ 18 เรื่อง Matching
4. ใบงานที่ 19 เรื่อง Write the Answer
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

ด้านทักษะ

ด้านความรู้

วิธีการ
1. สังเกตความถูกต้องใน
การออกเสียงคาศัพท์
2. สังเกตการพูดและการเขียน
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทา
ความสะอาด
ตรวจความถูกต้องในการทา
ใบงาน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

แบบประเมินที่ 3

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

1. ใบงานที่ 18 เรื่อง
Matching
2. ใบงานที่ 19 เรื่อง
Write the Answer
แบบประเมินที่ 9

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ด้านคุณลักษณะ ประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ความมุ่งมั่นในการทางาน และ
อันพึงประสงค์
ความมีวินัย
แบบประเมินที่ 10
สมรรถนะสาคัญ การประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
ของผู้เรียน
และการใช้ทักษะชีวิต

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ..................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบงานที่ 18 เรื่อง Matching
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Cleaning Time
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Look at the pictures and match them with the words below. Write the words in
the blanks.

1.

2.

3.

4.

sweep the floor

clean the toilet

tidy up the room

make the bed
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงานที่ 18 เรื่อง Matching
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Cleaning Time
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Look at the pictures and match them with the words below. Write the words in
the blanks.

1.

make the bed

tidy up the room

2.

3.

clean the toilet

4.

sweep the floor

sweep the floor

clean the toilet

tidy up the room

make the bed
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ใบงานที่ 19 เรื่อง Write the Answer
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Cleaning Time
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Look at the pictures and answer the questions.

1.

A: What should you do to have a happy home?
B: ______________________________________

2.

A: What should you do to have a happy home?
B: ______________________________________

3.

A: What should you do to have a happy home?
B: ______________________________________

4.

A: What should you do to have a happy home?
B: ______________________________________

650

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เฉลยใบงานที่ 19 เรื่อง Write the Answer
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Cleaning Time
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Instructions: Look at the pictures and answer the questions.

1.

A: What should you do to have a happy home?
B: I should make the bed.

2.

A: What should you do to have a happy home?
B: I should tidy up the room.

3.

A: What should you do to have a happy home?
B: I should clean the toilet.

4.

A: What should you do to have a happy home?
B: I should sweep the floor.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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สื่อสาหรับครู
(ความรู้สาหรับครู/เพลง/บัตรคา/บัตรภาพ/เกม/PowerPoint)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Cleaning Time
บัตรภาพคาศัพท์ชุด Cleaning Time

make the bed

tidy up the room

clean the toilet

sweep the floor
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 3
แบบประเมินการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/น้าเสียง รวม
ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ถูกต้อง คล่องแคล่ว
ประกอบการพูด
คะแนน คุณภาพ
(4)
(4)
(4)
(12)

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่ ________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

มุ่งมั่นใน
การทางาน
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

1. ตั้งใจ เพียรพยายามและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

2. ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ชื่อ-สกุล

1. ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

เลขที่

มีวินัย

1. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ชื่อ-สกุล

เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ
การคิด
ในการ
ในการใช้
ในการใช้
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
เทคโนโลยี

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง You Look Great!
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 3
เรื่อง Take Care of Yourself
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต.1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงคา อ่านกลุ่มคา ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ หรือ
เรื่องสั้น ๆ
ต.1.2 ป.5/4 พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจาเป็นที่นักเรียนต้องรู้จักและฝึกปฏิบัติ และสามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพง่าย ๆ
เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) บอกความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสียงคาศัพท์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองได้
2) อ่านและจับใจความสาคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองได้
3) พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน
โครงสร้างใหม่
หน้าที่ทางภาษา

sweet, chocolate, biscuits, sugary drink, fast food
do exercise, take enough sleep, eat fast food
I should………………………………..
I shouldn’t…………………………..
การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
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ลาดับที่
1.

2.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง You Look Great!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง Take Care of Yourself จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนาเข้าสู่
5 1. ครูทักทายนักเรียน
- นักเรียนพูดคุยทักทายครู
บทเรียน
นาที 2. ครูแจ้งจุดประสงค์และ
และรับ ทราบจุ ด ประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้
1. บอกความหมาย
ของคาศัพท์เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ
ตนเองได้
2. ออกเสียงคาศัพท์
ที่เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเองได้
3. อ่านและจับ
ใจความสาคัญ
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเองได้

ขั้นสอน

15 3. ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่ do
นาที exercise, take enough sleep,
eat fast food และให้นักเรียน
ออกสียงตามครูทุกคา
4. ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องการใช้
should /shouldn’t โดยการอ่าน
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง
Should/Shouldn’t
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้ Should/Shouldn’t
ตามใบความรู้ที่นักเรียนอ่านไป
ข้างต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ

- นักเรียนออกสียงตามครู - PPT
ทุกคา

- นักเรียนศึกษาเรื่อง
- ใบความรู้ที่ 3
การใช้ Should /Shouldn’t เรือ่ ง Should/
Shouldn’t

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมินที่ 1
การออกเสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

4. พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเองได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
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แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

6. ครูมอบหมายนักเรียนทา
ใบงานที่ 20 เรื่อง
I Should/Shouldn’t โดยการดู
รูปภาพแล้วเขียนประโยคโดยการ
ใช้ should/shouldn’t ให้
ถูกต้อง จากนั้นครูให้นักเรียนพูด
ประโยคที่นักเรียนเขียนในใบงาน
ที่ 20 ประโยคที่ 1-5 คน คนละ
2 ประโยค เช่น
I should eat vegetables.
I shouldn’t drink sugary drink
เป็นต้น
7. ครูให้นักเรียนดูภาพ do
exercise, eat fast food และ
take enough sleep ทีละภาพ
ให้นักเรียนพูดประโยคพร้อม ๆ กัน
ฝึกจนคล่อง

- นักเรียนทาใบงานที่ 20
เรื่อง I Should/Shouldn’t

สื่อการเรียนรู้

- ใบงานที่ 20 เรื่อง - แบบประเมินที่ 4
I Should/Shouldn’t การพูดบรรยายตาม
สถานการณ์ที่
กาหนดให้

- นักเรียนพูดประโยค
ที่นักเรียนเขียนใน
ใบงานที่ 20

- นักเรียนดูภาพฝึกพูด
ประโยคพร้อม ๆ กัน
ฝึกจนคล่อง

การประเมิน
การเรียนรู้

- PPT
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ลาดับที่
3.

4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา แนวการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
ขึ้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

20 8. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 20
นาที เรือ่ ง I Should/Shouldn’t โดย
อ่านเรื่องและทาแบบฝึกหัด
เพื่อตรวจความเข้าใจ
9. ครูกับนักเรียนตรวจคาตอบ
พร้อมกัน
10 10. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
นาที การดูแลสุขภาพของนักเรียน
11. ครูอภิปรายกับนักเรียนว่า
นักเรียนควรดูแลสุขภาพร่างกาย
ตัวเองให้มากน้อยเพียงใดและ
เพื่ออะไร

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนทาใบงานที่ 20
เรื่อง I Should/Shouldn’t

- นักเรียนตรวจคาตอบ
- นักเรียนช่วยกันสรุป
การดูแลสุขภาพ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 20 เรื่อง - แบบประเมินที่ 10
I Should/Shouldn’t ความสามารถ ใน
การสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
- PPT
- แบบประเมินที่ 9
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ความมุ่งมั่นในการ
ทางาน และความ
มีวินัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง Should/Shouldn’t
2. ใบงานที่ 20 เรื่อง I Should/Shouldn’t
3. ใบงานที่ 21 เรื่อง Read and Answer
4. บัตรภาพคาศัพท์ชุด You Look Great!
5. PPT
9. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
1. การออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
2. การอ่านและจับใจความสาคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
3. การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
4. ใบงานที่ 20 เรื่อง I Should/Shouldn’t
5. ใบงานที่ 21 เรื่อง Read and Answer
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
วิธีการ
เครื่องมือ
และประเมินผล
1. สังเกตความถูกต้องใน
แบบประเมินที่ 1
การ ออกเสียงคาศัพท์
ด้านทักษะ
2. สังเกตการพูดเพื่อให้ข้อมูล แบบประเมินที่ 4
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง
ตรวจความถูกต้องในการทา 1. ใบงานที่ 20 เรื่อง
I Should/Shouldn’t
ใบงาน
ด้านความรู้
2. ใบงานที่ 21 เรื่อง
Read and Answer
ด้านคุณลักษณะ ประเมินความมุ่งมั่น
แบบประเมินที่ 9
อันพึงประสงค์ ในการทางาน
อ่านและจับใจความสาคัญ
แบบประเมินที่ 10
สมรรถนะสาคัญ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของผู้เรียน
ตนเองได้

เกณฑ์การประเมิน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
................................................................................................................................................................. .............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ........................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ Should/Shouldn’t
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง You Look Great!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การใช้ should/shouldn’t
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 20 เรื่อง I Should/Shouldn’t
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง You Look Great!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Instructions: Look at the pictures and write the correct sentences.
Example
<<<<<

I shouldn’t drink sugary drink.

<<<<<

I should eat vegetables.

1.
__________________________________________________
2.
_____________________________________________
3.
__________________________________________________
4.
__________________________________________________

5.

__________________________________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เฉลยใบงานที่ 20 เรื่อง I Should/Shouldn’t
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง You Look Great!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Look at the pictures and write the correct sentences.
Example

1.

<<<<<

I shouldn’t drink sugary drink.

<<<<<

I should eat vegetables.

I should eat an apple.
__________________________________________________

2.

I shouldn’t eat fast food.

__________________________________________
3.

I shouldn’t eat chips.

__________________________________________________
4.

I should drink milk.
__________________________________________________

5.

I shouldn’t eat an ice cream.

__________________________________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ใบงานที่ 21 เรื่อง Read and Answer
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง You Look Great!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read and write sentences.
Mother and Her Fat Son
Mother:

John, why don’t you go outside and play with
your friends?

John:
Mother:

I don’t want to play with my friends, mom.
You shouldn’t watch T.V. whole day while
eating chocolate, biscuits, sugary drinks and
fast food. You should do exercise sometimes.
Mom, I’m tired.
Watching T.V. whole day doesn’t help anything.
You should take enough sleep too.
Okay, mom.

John:
Mother:
John:

Write 3 sentences about what John should do.
เขียนสิ่งที่ John ควรทา 3 ประโยค

1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
Write 2 sentences about what John shouldn’t do.
เขียนสิ่งที่ John ไม่ควรทา 3 ประโยค

1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

เฉลยใบงานที่ 21 เรื่อง Read and Answer
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง You Look Great!
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Read and write sentences.
Mother and Her Fat Son
Mother:

John, why don’t you go outside and play with
your friends.

John:

I don’t want to play with my friends, mom.

Mother:

You shouldn’t watch T.V. whole day while
eating chocolate, biscuits, sugary drinks and
fast food. You should do exercise sometimes.

John:

Mom, I’m tired.

Mother:

Watching T.V. whole day doesn’t help anything.
You should take enough sleep too.

John:

Okay, mom.

Write 3 sentences about what John should do.
เขียนสิ่งที่ John ควรทา 3 ประโยค

1. He should go outside and play with his friends.
2. He should do exercise.
3. He should take enough sleep.

Write 2 sentences about what John shouldn’t do.
เขียนสิ่งที่ John ไม่ควรทา 3 ประโยค

1. He shouldn’t eat fast food.
2. He shouldn’t eat chocolate, biscuits, sugary drinks.
3. He shouldn’t watch TV all day.
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สื่อสาหรับครู
(ความรู้สาหรับครู/เพลง/บัตรคา/บัตรภาพ/เกม/PowerPoint)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง You Look Great!
บัตรภาพคาศัพท์ชุด You Look Great!

do exercise

take enough sleep

eat fast food

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
แบบประเมินที่ 1
แบบประเมินการออกเสียงคาศัพท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการออกเสียงของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน
เลขที่ ชื่อ–สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เกณฑ์การประเมิน
8 คะแนน
6-7 คะแนน
4-5 คะแนน
0-3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว รวมคะแนน
(4)
(4)
(8)

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่ ________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แบบประเมินที่ 4
แบบประเมินการพูดบรรยายตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดบรรยายของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/ รวม
ถูกต้อง คล่องแคล่ว น้าเสียงประกอบ คะแนน ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
การบรรยาย
คุณภาพ
(4)
(4)
(4)
(12)

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ พอใช้
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่ ________________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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แบบประเมินที่ 9

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

มุ่งมั่นในการทางาน

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ บันทึก
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
เหมาะสม
หน้าที่การงาน
2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและ
อดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

1. ตั้งใจ เพียรพยายามและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัตกิ ิจกรรมต่างๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบัติตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน______________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

ความสามารถ
ในการใช้
ทักษะชีวิต
1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

ชื่อ-สกุล

1. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
รวบรวมข้อมูล
2. นาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปญ
ั หา

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม
2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ
การคิด
ในการ
แก้ปัญหา

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ทกี่ าหนดได้ถกู ต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง Healthy Life Style
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ 3
เรื่อง Take Care of Yourself
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต.1.1 ป.5/2 อ่ า นออกเสี ย งค า อ่ า นกลุ่ ม ค า ประโยค ข้ อ ความ และบทกลอนสั้ น ๆ ถู ก ต้ อ งตาม
หลักการอ่าน
ต.1.2 ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต.1.2 ป.5/4 เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การดู แ ลสุ ข ภาพเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ นั ก เรีย นต้ อ งรู้ จัก และฝึ ก ปฏิบัติ และสามารถบอกวิ ธีดู แ ลรั กษา
สุขอนามัยในชีวิตประจาวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
1) พูดบทสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตสุขภาพที่ดีตามโครงสร้างได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตสุขภาพที่ดีได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
4. สาระการเรียนรู้
คาศัพท์ทบทวน
คาศัพท์ใหม่
โครงสร้างทบทวน
โครงสร้างใหม่

หน้าที่ทางภาษา

wash your hands, brush your teeth, take a bath, clean the toilet,
make the bed, tidy up the room, sweep the floor, do exercise
……… times a week, once a week, twice a week, do exercise–
–
A: How often do you do exercise?
B: Once a week/day.
Twice a week/day.
Three times a week/day.
การพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล (Asking and giving information)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 Healthy Life Style
รายวิชา อ15101 ภาษาอังกฤษ หน่วยย่อยที่ หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง Take Care of Yourself จานวน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

1.

ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน

5
นาที

2.

ขั้นสอน

15
นาที

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
1. ครูทักทายนักเรียน
2. ครูแจ้งจุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนพูดคุย
- PPT
ทักทายครูและรับทราบ
จุดประสงค์และกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนทบทวน
- PPT
คาศัพท์โดยเล่นเกม
- Miming Game
Miming Game

3. ครูทบทวนคาศัพท์ที่เรียนมาแล้วให้
นักเรียนเช่น wash your hands,
brush your teeth, take a bath,
clean the toilet, make the bed,
tidy up the room, sweep the
floor, do exercise โดยใช้บตั รภาพ
คาศัพท์เล่นเกม Miming Game
- PPT
4. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาศัพท์ - นักเรียนอ่านออกเสียง
และประโยคตามโครงสร้าง
คาศัพท์และประโยคตาม
A: How often do you do exercise?
โครงสร้าง
B: Once a week/day Twice a week/day
Three times a week/day.
- PPT

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

ลาดับที่

3.
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

พูดบทสนทนา/เขียน
ข้อมูลเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตสุขภาพที่ดีตาม
โครงสร้างได้

ขั้นปฏิบัติ

20
นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
ครูอธิบายความหมายของโครงสร้าง
คาถาม-คาตอบ และให้นักเรียนฝึกออก
เสียงและยกตัวอย่าง การถาม เช่น ครูชู
บัตรคาศัพท์ once a week จากนั้นครูถาม
T: How often do you do exercise?
5. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมกลุ่มฝึกบท
สนทนาตามโครงสร้าง โดยใช้บัตร
คาศัพท์ที่ครูแจกให้แต่ละกลุ่ม ดังนี้
A: How often do you do exercise?
B: Once a week/day.
Twice a week/day.
Three times a week/day.
ครูคอยให้คาแนะนานักเรียนขั้นตอน
ดังนี้ ครูเตรียมบัตรคาไว้ในซองจดหมาย
แจกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกสนทนา
โดยนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
1) นักเรียนนาบัตรคาคว่าลงไว้บนโต๊ะ
2) นักเรียนคนที่หนึ่งถามนักเรียนคนที่ 2
How often do you do exercise?
นักเรียนคนที่ 2 สุ่มหยิบบัตรคาศัพท์

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนฝึกออกเสียง
และยกตัวอย่าง การถาม - บัตรคาศัพท์
- นักเรียนตอบคาถาม
once a week
ตามบัตรคาศัพท์ที่เห็น
SS: Once a week.
- นักเรียนทากิจกรรม
- บัตรคาศัพท์
กลุ่ม ฝึกบทสนทนา
ตามโครงสร้าง

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบประเมินที่ 3
การพูดโต้ตอบตาม
สถานการณ์ที่
กาหนดให้
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ลาดับที่
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

4. พูดและเขียนเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับวิถีชีวิต
สุขภาพที่ดีได้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

10
นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
แล้วตอบคาถามตามคาศัพท์ที่หยิบได้
จากนั้นวางบัตรคาไว้ตามเดิม
3) นักเรียนคนที่ 2 ถามนักเรียนคนต่อไป
ด้วยคาถามเดิม นักเรียนคนดังกล่าว
หยิบบัตรและตอบคาถามตามคาที่หยิบได้
4) ทาซ้าวนไปจนครบทุกคน
6. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมเดี่ยวโดย
ทาใบงาน Let’s Survey สารวจข้อมูล
โดยใช้โครงสร้างที่เรียนไป
7. ครูให้นักเรียนสรุปข้อมูลที่สารวจจาก
เพื่อนโดยการเขียนจานวนเพื่อนในชั้น
เรียนตามความเป็นจริงที่ได้ จากการ
สารวจ ถ้ากรณีไม่มีเพื่อนทากิจกรรมดัง
ตาราง ครูเพิ่มเติมการใช้ประโยค None
of my friend ____.
8. ครูแจกแบบประเมินตนเองและ
แบบบันทึกการเรียนรู้ให้นักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

- นักเรียนทากิจกรรม
เดี่ยวโดยทาใบงานที่ 22
เรื่อง Let’s Survey
- นักเรียนสรุปข้อมูลที่
สารวจจากเพื่อน

- นักเรียนทาแบบ
ประเมินตนเองและ
แบบบันทึกการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 22 เรื่อง
Let’s Survey
- PPT

- แบบประเมินที่ 9
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ความมุ่งมั่นใน
การทางานและ
ความมีวินัย
- แบบประเมินที่ 10
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน
- แบบประเมิน
ตนเองและแบบ
บันทึกการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานที่ 22 เรื่อง Let’s Survey
2. PPT
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตสุขภาพที่ดี
2. ใบงานที่ 22 เรื่อง Let’s Survey
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการวัด
และประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

1. สังเกตความถูกต้องในการออกเสียง แบบประเมินที่ 3
ประโยค
ด้านทักษะ
2. สังเกตการพูดและเขียนเพื่อขอและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตสุขภาพที่ดี
ด้วยภาษาง่ายๆ
ตรวจความถูกต้องในการทาใบงาน
ใบงานที่ 22 เรื่อง
ด้านความรู้
Let’s Survey
ด้านคุณลักษณะ ประเมินความมุ่งมั่นในการทางาน
แบบประเมินที่ 9
อันพึงประสงค์
ประเมินความสามารถในการสื่อสาร แบบประเมินที่ 10
สมรรถนะสาคัญ
การคิด การแก้ปัญหา และการใช้
ของผู้เรียน
ทักษะชีวิต

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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ใบงานที่ 22 เรื่อง Let’s Survey
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง Healthy Life Style
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Instructions: Survey your classmate and tick. Then write their information.
How often do you do exercise?

Answer

Name

Total

Once a day
Twice a day
Three times a day
Once a week
Twice a week
Three times a
week

Write the number of your friends. เขียนจานวนของเพื่อนที่ทากิจกรรมลงในช่องว่าง
……….............. ………………………… friends do exercise once a day.
……………………………………………friends do exercise twice a day.
……………………………………………friends do exercise three times a day.
……………………………………………friends do exercise once a week.
……………………………………………friends do exercise twice a week.
…………………………………………… friends do exercise three times a week.
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สื่อสาหรับครู
หมายเหตุ คาตอบขึ้นอยู
่กับจานวนของเพื
นที่นักเรีตยรคนสา/บั
ารวจได้
(ความรู
้สาหรับครู/่อเพลง/บั
ตรภาพ/เกม/PowerPoint)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง Healthy Life Style

บัตรคาชุด Healthy Life Style
(ใช้ในกิจกรรมฝึกสนทนา)

once a week

once a day

twice a week

twice a day

three times a week three times a day

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ครูเตรียมบัตรคาโดยตัดแยกชิ้น ใส่ไว้ในซองจดหมาย แจกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกสนทนา
2. นักเรียนนั่งเป็นวงกลม นาบัตรคาเรียงคว่าลงไว้บนโต๊ะ
3. นั ก เรี ย นคนแรกถามนั ก เรี ย นคนที่ 2 ว่ า How often do you do exercise? นั ก เรี ย นคนที่ 2
สุ่มหยิบบัตรคาแล้วตอบคาถามตามคาศัพท์ที่หยิบได้ จากนั้นวางบัตรคาไว้ตามเดิม เช่น
S1: How often do you do exercise?
S2: (หยิบได้คาศัพท์ twice a day) Twice a day.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living
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4. นั กเรี ย นคนที่ 2 ถามนั กเรี ย นคนต่อไปด้ว ยคาถามเดิม นักเรียนคนดังกล่ าวหยิบบัตรและตอบ
เกณฑ์การประเมินทักษะ/ประเมินชิ้นงาน ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
คาถามตามคาที่หยิบได้
(ที่เป็นเกณฑ์เฉพาะที่ต้องประเมินท้ายแผนการจัดการเรียนรู้)
5. ทาซ้าวนไปจนครบทุกคน
แบบประเมินที่ 3
แบบประเมินการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
คาชี้แจง ครูผู้สอนประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
รายการประเมิน ความ
ความ
การแสดงท่าทาง/น้าเสียง รวม
ระดับ
เลขที่ ชื่อ–สกุล
ถูกต้อง คล่องแคล่ว
ประกอบการพูด
คะแนน คุณภาพ
(4)
(4)
(4)
(12)

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน
9 – 10 คะแนน
6 – 8 คะแนน
0 – 5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

____________________________ ผู้ประเมิน
วันที่ ________________________________
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แบบประเมินที่ 9
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน _____________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนน

มุ่งมั่นในการทางาน
2. ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

ใฝ่เรียนรู้

1. ตั้งใจและรับ ผิดชอบในการปฏิบั ติห น้า ที่
การงาน

1. ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามและสนใจเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการเรียนรู้

2. ตรงต่อ เวลาในการปฏิบั ติกิจ กรรมต่ า งๆ
และรับผิดชอบในการทางาน

มีวินัย
1. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

เลขที่

1. ปฏิบัติตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง ละอาย
และเกรงกลัวต่อการกระทาผิด

ซื่อสัตย์สุจริต

2. แสวงหาความรู้จ ากแหล่งเรีย นรู้ บั นทึก
วิ เ คราะห์ ตรวจสอบ สรุ ป เป็ น องค์ ค วามรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
_____________________________ผู้ประเมิน
วันที่________________________________
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แบบประเมินที่ 10
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ____________โรงเรียน______________________________________________
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วใส่คะแนนในช่องรายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่าเสมอ
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0 หมายถึง ปรับปรุง
____________________________ผู้ประเมิน
วันที่_______________________________

คะแนนเฉลี่ย

2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี
รวมคะแนน

ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
1. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2. สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

ความสามารถ
ในการใช้
ทักษะชีวิต
1. เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

2. สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

1. สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

2. น าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านให้
บรรลุเป้าหมาย

1. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และ
รวบรวมข้อมูล

ชื่อ-สกุล

2. ใช้ภาษาสื่อสารได้บรรลุเป้าหมาย

เลขที่

1. ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่า ง
เหมาะสม

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ
การคิด
ในการ
แก้ปัญหา
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เกณฑ์การประเมินใบงาน
คาชี้แจง ในการตรวจใบงานจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบร้อยละ เพื่อสะดวกในการคิดคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
1. เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์
เกณฑ์การประเมินการเขียนคาศัพท์ได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานได้ถูกต้อง 40–59%
2. เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยค
เกณฑ์การประเมินการเขียนประโยคได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคตามสถานการณ์ที่กาหนดได้ถูกต้อง 40–59%
3. เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านหรือเรียงลาดับเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง 40–59%
4. เกณฑ์การประเมินการฟัง
เกณฑ์การประเมินการฟังได้จากการตรวจใบงานของนักเรียนซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดี
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป
ระดับ 2 พอใช้
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 60–79%
ระดับ 1 ปรับปรุง
หมายถึง ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังข้อความ/เรื่องสั้น เลือกภาพหรือ
เรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ถูกต้อง 40–59%

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Healthy Living

687

แบบประเมินตนเอง

(My Learning Reflection)
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่______________เรื่อง______________________________________________
1. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

บอกความหมายของคาศัพท์และโครงสร้าง
ประโยคเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้
พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทา
2
ความสะอาดได้
อ่านและจับใจความสาคัญเกี่ยวกับการดูแล
3.
สุขภาพตนเองได้
พูดบทสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต
4.
สุขภาพที่ดีตามโครงสร้างได้
1

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
…………………………………………….............................................................................................
...................................................................................................................................................................
……………....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในกำรเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………..................................................................................................
……………………………………………...................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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คาชี้แจง หลังจากนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเองตามหัวข้อต่อไปนี้

บันทึกการเรียนรู้ของฉัน.....

สิ_____________________________________________________
่งที่ฉันชอบในหน่วยการเรียนรู้นี้
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

สิ่งที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติม

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

สิ_________________________________________________________________
่งที่ฉันคิดว่ามีประโยชน์มากที่สุดและจะนาไปใช้
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

บรรณานุกรม
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แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)
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แหล่งอ้างอิง: http://www.kaganonline.com/catalog/smartcards.php
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แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผั งความคิด เป็ น การฝึ กให้ ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล หรือความรู้ จากการศึกษาค้นคว้า การอ่าน
การฟังคําบรรยาย แล้วนําข้อมูลมาจัดกลุ่ม เขียนเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง ความคิด กระบวนการคิด
และความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด โดยใช้รูปภาพ หรือแผนภาพ

ผังความคิด (Mind Mapping)
เป็ น การแสดงโครงสร้ างของความสั ม พันธ์ ข องกระบวนการคิด ตั้งแต่ต้นจนจบ ช่ว ยให้ มองเห็ น
ภาพรวมของความคิดและเค้าโครงของความคิดในเรื่องที่กําลังคิด ทําให้มองเห็นความสัมพันธ์ของความคิด
ทําได้โดยเขียนความคิดหลักไว้ตรงกลางและโยงเส้นให้สัมพันธ์กับความคิดรองความคิดย้อน และความคิดที่
แยกย่อยที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ขยายได้ต่อไปอีก ไม่มีทิศทางที่กําหนดแน่นอนตายตัว ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ออกลูกเป็นไข่
ออกลูกเป็นตัว

สัตว์

สัตว์

โป

สัตว์

สิ่งมีชีวิต

สัตว์

ไวรัส

มีดอก

พืช

ไม่มีด
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ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure)
ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ จะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของเรื่องที่มีความสําคัญ
ลดหลั่นกันเป็นลําดับจากใหญ่ไปหาจุดเล็ก ๆ รูปร่างของการเขียนจะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน
หรืออาจจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิการบริหารองค์กรวิธีการเขียนให้เริ่มต้นหัวข้อเรื่องไว้ข้างบนหรือตรงกลาง
แล้วลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
ราก
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
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ผังรูปแบบเวนน์ (Venn Diagram)
เป็ น การวิเคราะห์ ห าความสั มพัน ธ์ของสิ่ งของหรือแนวคิดตั้งแต่ 2 สิ่ งขึ้นไปว่าส่ ว นใดลั กษณะใด
ที่มีความเหมือนหรื อความต่างกัน เป็นการคิดแบบหาตัวร่ว มในสิ่ งที่เหมือนกัน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักจํา แนก
ความเหมือนและความต่างของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรือ อื่น ๆ ได้ดี โดยการเขียนเป็นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ ดังตัวอย่างนี้

เซลล์สัตว์

เซลล์พืช
ผนังเซลล์
คลอโรพลาสต์
รูปร่างเหลี่ยม
คงรูปได้นาน

เยื่อหุ้มเซลล์
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

รูปร่างกลม
อ่อนนุม่

ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เป็นการคิดแบบเป็นวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เรียงลําดับเป็นวงกลม ตัวอย่างเช่น
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข์
ผัสสะ

อายตนะ
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ผังก้างปลา (The Fish Bone)
เป็นการคิดหาสาเหตุของปัญหา เช่น แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เป็นต้น การเขียนแผนผังทําได้
โดยกําหนดเรื่องแล้วหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น

ผังแบบลาดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการ
เรียงตามลําดับขั้นตอน เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียง
ตามลําดับต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
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ภาคผนวก ข.
- แนวทางการใช้แบบประเมินตนเอง (My Learning Reflection)
และแบบบันทึกการเรียนรู้ (My Learning Log)
- แนวคาถามเพื่อการย้อนคิดไตร่ตรอง (Reflection Questions)
สาหรับครูบันทึกหลังการสอน

ภาคผนวก ข.
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แนวทางการใช้แบบประเมินตนเอง (Self Reflection)
และแบบบันทึกการเรียนรู้ (My Learning Log)
การประเมิน ตนเอง/การบั น ทึกการเรียนรู้ เป็นการประเมินตนเอง/บันทึกสิ่ งที่นักเรียนได้เรีย นรู้
จากเนื้อหา บทเรียน หรือวิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้จากการเรียนรู้ของตน การประเมิน
ตนเอง/การบันทึกการเรียนรู้ เป็นเครื่ องมือที่ส ะท้อนการเรียนของผู้ เรียนและการค้นพบปัญหาการเรี ยนรู้
รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์เดิม
แนวทางการใช้แบบประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (My Learning Log)
ก่อนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการ
ประเมินตนเอง/การบันทึกการเรียนรู้ ลักษณะของการเขียนประโยชน์ ความยาวของการบันทึกการเรียนรู้ที่เขียน
ในแต่ละครั้งหัวข้อการเขียน การกําหนดเวลาส่งบันทึกการเรียนรู้ และควรมีการยกตัวอย่างของการประเมินตนเอง/
การบันทึกการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนวางแผนการเขียนประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเองได้
ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทําร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนําวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด
การประเมิน ตนเอง/การเขีย นบั น ทึกการเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น ควรให้ นักเรียนบันทึกการเรียนรู้
ที่สั มพัน ธ์กับ เนื้ อหาที่ เรี ย น เพราะสามารถเขีย นได้ง่า ยกว่า จะทําให้ ผู้ เรียนมีกําลั งใจในการเขียนบั น ทึ ก
การเรียนรู้
การให้ผลสะท้อนกลับของครูต่อนักเรียนควรทําด้วยความเต็มใจ ครูอ่านบันทึกการเรียนรู้แล้วพูด
หรือเขียนตอบกลับไปในบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนในทันที สิ่งที่ ครูตอบกลับควรเป็นการแนะนําแนวทาง
การให้ความคิดเห็นการให้กําลังใจ การชมเชย หรือตอบกลับปัญหาที่ผู้เรียนถาม รวมไปถึงการตั้งคําถามเพื่อให้
นั ก เรี ย นได้ มี ก ารคิ ด เพื่ อ ตอบกลั บ มายั ง ผู้ ส อน หากครู มี เ วลาควรอ่ า นบั น ทึ ก การเรี ย นรู้ แ ละตอบกลั บ
ในชั้นเรียน และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ด้วยการให้ประเมินตนเอง (Self Reflection) และทา
แบบบันทึกการเรียนรู้ (My Learning Log) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทําได้ดีและ
ยั งต้องพั ฒนาโดยให้ นั ก เรี ย นทํ า แบบประเมิ น ตนเองหลั ง จบการเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู้ย่ อ ย และ
ทําแบบบันทึกการเรียนรู้หลังจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และปลายภาคเรียน โดยครูเติมประเด็น
สําคัญที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้หรือหัวเรื่องของแต่ละวิชา ให้เด็กประเมินตนเอง ทั้งนี้ครูควรนําข้อมูล
จากแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ชั้น ป.1 - ป.2 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____

หน่วยการเรียนรู้ที่_______________เรื่อง______________________________________________
คาชี้แจง
1. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทําได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
กิจกรรม

ดีมาก

ระดับความสามารถ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

2. นับจํานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

ภาคผนวก ข.
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ชั้น ป.3 - ป.4 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่_______________เรื่อง______________________________________________
คาชี้แจง
1. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทําได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
กิจกรรม

ดีมาก

ระดับความสามารถ

2. นับจํานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก
3. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทําเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 _______________________

 _______________________

 ______________________

 _______________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

ชั้น ป.5 - ป.6 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่_______________เรื่อง______________________________________________
1. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

1
2
3
4
5
2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ/ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………........................................................................................................... ...........
................................................................................................................................................................
…………………………………………….................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
…………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข.
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คาชี้แจง หลังจากนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเองตามหัวข้อต่อไปนี้

บันทึกการเรียนรู้ของฉัน.....

สิ_____________________________________________________
่งที่ฉันชอบในหน่วยการเรียนรู้นี้
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

สิ่งที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติม

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

สิ_________________________________________________________________
่งที่ฉันคิดว่ามีประโยชน์มากที่สุดและจะนาไปใช้
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

แนวคาถามเพื่อการย้อนคิดไตร่ตรอง (Reflection Questions)
สาหรับครูบันทึกหลังการสอน
ประเด็นเกี่ยวกับการสอน
1. ฉันนําเข้าสู่บทเรียนอย่างไร
2. ฉันเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนหรือไม่ อย่างไร
3. ฉันใช้สื่อการสอนอะไร ได้ผลอย่างไร
4. ฉันพอใจกับเทคนิคการสอนตามที่เขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
5. ฉันมีการปรับเปลี่ยนการสอนจากที่เขียนไว้ในแผนการสอนหรือไม่ ถ้ามี ทําไมจึงต้องปรับ และการปรับเปลี่ยน
ให้ผลเป็นอย่างไร
6. ฉันได้ทําอะไรที่แตกต่างจากการสอนที่ผ่านมาบ้างหรือไม่ อย่างไร และผลเป็นอย่างไร
7. อะไรคือสิ่งที่ดี ๆ ที่เกิดขึ้นในบทเรียนวันนี้
8. ส่วนใดของบทเรียนวันนี้ที่คิดว่านักเรียนยังไม่เข้าใจ
9. ถ้าฉันต้องสอนบทเรียนวันนี้อีกครั้ง ฉันจะสอนให้แตกต่างไปหรือไม่ อย่างไร

ประเด็นเกี่ยวกับผู้เรียน
1. พฤติกรรมของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในบทเรียนเป็นอย่างไร
2. ฉันจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนในชั้นอย่างไร
3. บทเรียนวันนี้ท้าทายนักเรียนหรือไม่ ถ้าไม่ เพราะเหตุใด/ถ้าใช่ โปรดระบุการแสดงออกอย่างกระตือรือร้น
ของนักเรียน
4. นักเรียนชอบอะไรมากที่สุดในการเรียนวันนี้
5. สิ่งใดที่นักเรียนยังไม่ตอบสนองดีพอ

แหล่งอ้างอิง: (ปรับจาก Richards, J.C. 1988. Beyond Training. NewYork: Cambridge University Press. หน้า 169-170.)

คณะผู้จัดทําคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา
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คาถามการบันทึกผลหลังสอนสาหรับครูปลายทาง
1. การเข้าสู่บทเรียนช่วยให้นักเรียนของฉันกระตือรือร้น กับบทเรียนที่จะเรียนต่อไปหรือไม่ เพียงใด
ฉันมีบทบาทในการช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงกับบทเรียนหรือไม่ อย่างไร
2. วันนี้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด ในบทเรียน
ต่อไปฉันควรจะทําอย่างไร เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น
3. การจัดกิจกรรมในวันนี้ราบรื่นดีหรือไม่ ฉันพอใจกับการจัดกลุ่มของนักเรียนในระดับใด เพราะเหตุใด
มีสิ่งใด/เทคนิคใดที่ควรปรับให้การจัดการราบรื่น/ดีขึ้นกว่าเดิม
4. วันนี้ฉันดูแลนักเรียนทั่วถึงและเป็นไปตามความแตกต่างของนักเรียนในชั้นหรือไม่ อย่างไร
5. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่น่าสนใจหรือแตกต่างในระหว่างการเรียนจากที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
6. ในวั น นี้ ฉั น มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ นั ก เรี ย นของฉั น ในรู ป แบบใดบ้ า ง (เช่ น ให้ กํ า ลั ง ใจ กล่ า วช มเชย
ให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ)
7. วันนี้ฉันมีปัญหาในการกํากับชั้นเรียนหรือไม่ หากมี ฉันใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา
8. ในชั่วโมงนี้มีส่วนดี ๆ อะไรบ้างที่เกิดขึ้น และมีเรื่องใดที่ฉันรู้สึกว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
9. สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ในวันนี้
10. ตามความรู้ สึ ก ของฉั น นั ก เรี ย นชอบอะไรมากที่ สุ ด ในการเรี ย นวั น นี้ และสิ่ ง ใดที่ นั ก เรี ย น
ยังตอบสนองไม่ดีพอ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

คณะผู้จัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา
คณะจัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษาสานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายณรงค์ แผ้วพลสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท แย้มเกสร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวนิจสุตา อภินันทาภรณ์
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อํานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สวก. สพฐ.
คณะทางาน
1. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
2. นางกรองทอง โพธิ์ทอง
3. นางสาวนราพร พุ่มลัดดา
4. นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์
5. นางสาวสมถวิล ชูเนตร

ผู้อํานวยการกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

ประธาน
สพป. กาญจนบุรี เขต 2
สพป. กําแพงเพชร เขต 2
สพป. ขอนแก่น เขต 1
สพป. ขอนแก่น เขต 2

คณะผู้จัดทําคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา

6. นายเชวงศักดิ์ เสนาวงษ์
7. นางสาวสุธีรา พลรักษ์
8. นางประทินทิพย์ สลีสองสม
9. นายสุพจน์ สีกันทา
10. นางสาวนฤมล วุฒิปรีชา
11. นางอรอุไร ธาราพิทักษ์ชีวิน
12. นางพัชรี วากเนอร์
13. นายรัศมี มะหะหมัด
14. นายวรัทดล ไชยตาแสง
15. นางวราพร ขุนแท้
16. นางสุชาตา พิมพ์ศร
17. นางสาวนงนุช สีสันต์
18. นางน้ําทิพย์ เพ็ชรกําจัด
19. นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ
20. นายธนิต มูลเกษ
21. นางสาวปาริมา บุญมั่ง
22. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมจรรยา
23. นางสาวอังคณา ปรีชานันท์
24. นางเกตุแก้ว แป้นจันทร์
25. นางอัจฉรา วิมลเกียรติ
26. นางสาวสุดารัตน์ สุขสอาด
27. นายสุธน พรมลี
28. นางสาวสุนิศา สุขผลิน
29. นางศุภวรรณ แสงเมือง
30. นายนาวี แก้วมา
31. นางอลิสา ชัยลังกา
32. นางสาวศุภวัลย์ ชูมี
33. นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล
34. นางสาวเปรมศรี ปิตุรักษ์พงษา
35. นางสาวอําไพ ลัคนาอนุสรณ์
36. นางสุทินี กรินทรากุล
37. นางปฐมาภรณ์ แก้วทอน
38. นางสาวกัญภิกา วังเปรม
39. นางธุวากรณ์ โฆษิตจาตุรนต์
40. นายสมยศ ศรีบรรพต

ครูโรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
ครูโรงเรียนสฤษติเดช
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดํา
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดสวนดอก
ครูโรงเรียนบ้านบุกระโทก
ศึกษานิเทศก์
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ศึกษานิเทศก์
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน
ครูโรงเรียนบ้านกุดเม็ก
ครูโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ
ศึกษานิเทศก์
ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง
ศึกษานิเทศก์
ครูโรงเรียนบ้านชําฆ้อ
ครูโรงเรียนบ้านยางเอน
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนผาช่อวิทยา
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนบ้านกาแบง
ครูโรงเรียนวัดใหญ่
ครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ครูโรงเรียนพร้านีลวัชระ
ศึกษานิเทศก์
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนบ้านสระเตย
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ข้าราชการบํานาญ
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สพป. ขอนแก่น เขต 2
สพป. จันทบุรี เขต 1
สพป. เชียงราย เขต 2
สพป. เชียงใหม่ เขต 1
สพป. เชียงใหม่ เขต 1
สพป. นครราชสีมา เขต 2
สพป. นครราชสีมา เขต 4
สพป. นราธิวาส เขต 2
สพป. บึงกาฬ
สพป. ปทุมธานี เขต 1
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
สพป. แพร เขต 1
สพป. แพร เขต 1
สพป. มหาสารคาม เขต 3
สพป. มหาสารคาม เขต 3
สพป. ระยอง เขต 1
สพป. ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2
สพป. ระยอง เขต 2
สพป.ระยอง เขต 2
สพป. ราชบุรี เขต 2
สพป. ลําปาง เขต 1
สพป. ลําปาง เขต 3
สพป. ลําพูน เขต 1
สพป. สตูล
สพป. สมุทรปราการ เขต 1
สพป. สมุทรปราการ เขต 1
สพป. สมุทรปราการ เขต 1
สพป. สมุทรปราการ เขต 2
สพป. สระบุรี เขต 1
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
สพป. อ่างทอง
สพป. อุดรธานี เขต 2
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

41. นายสมโภช พินทอง
42. นางสาววราพร ดาราศาสตร์
43. นางศิวรินทร์ แซ่เฮ้ง
44. นายพรทวี สีเคน
45. นางดุสดี สว่างศรี
46. นางสาวธิติพร ทาตะชัย
47. นายกิตติพล ธรรมโหร
48. นางสาวปาลิตา ไชยโพธิ์
49. นางสาวนลินี วิเศษศรี
50. นางสุพน สุกแสง
51. นายวิวัฒน์ แสนคํานาค
52. นางสาวณิชภัทร ภู่พุกก์
53. นางวจีพร สุขสมบูรณ์
54. นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย
55. นางวารุณี วงษ์ศิลป์
56. นางฤดี พูนเกษม
57. นางนพรัตน์ อรรคโชติ
58. นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์
59. นางสาวอังศุมาลี จําเริญสาร
60. นางสาวพุทธรักษา เรืองอาจ
61. นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน
62. นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
63. นางสาวดารุวรรณ ศรีแก้ว
64. นายถิรเดช นุสิทธิภาพ
65. นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ
66. นางสาวสุวรรณณา พวงลัดดา
67. นางสาวสุชาดา กังวาลยศศักดิ์
68. นางสาวโสภา สกุลสันติธรรม
69. นางนพวรรณ ชัยณรงค์

ครูโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117
ศึกษานิเทศก์
ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนนาวังวิทยา
ครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม
ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร
ครูโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม
ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ครูโรงเรียนขาณุวิทยา
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษาอิสระ
สวก. สพฐ.
สวก. สพฐ.
สวก. สพฐ.
สวก. สพฐ.
สวก. สพฐ.
สวก. สพฐ.
สวก. สพฐ.
สวก. สพฐ.
สวก. สพฐ.
สวก. สพฐ.

สพป. อุทัยธานี เขต 1
สพป. อุบลราชธานี เขต 1
สพป. เขต 6
สพม. เขต 7
สพม. เขต 9
สพม. เขต 29
สพม. เขต 32
สพม. เขต 33
สพม. เขต 33
สพม. เขต 33
สพม. เขต 38
สพม. เขต 38
สพม. เขต 39
สพม. เขต 39
สพม. เขต 41
สพม. เขต 42
สพม. เขต 42
ศธจ. เพชรบุรี

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา
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คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563)
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางผานิต ทวีศักดิ์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
รองประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวกุศลิน มุสิกุล
คณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์สนธิดา เกยูรวงศ์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สมทบ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
คณะกรรมการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา แจ่มฤทธิ์
คณะกรรมการ
รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
คณะกรรมการและเลขานุการ
รองหัวหน้าสํานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ป.5)

คณะทางานปรับปรุงคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
1. นางสาวฉันทนา พวงเดช
ข้าราชการบํานาญ
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2. นางสุชาดา พิมพ์ศร
ข้าราชการบํานาญ
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3. นางสาวเปรมศรี ปิตุรักษ์พงษา ข้าราชการบํานาญ
สพป. สมุทรปราการ เขต 1
4. นางสาวกัญภิกา วังเปรม
รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
5. นางสาวอภิวรรณ จันทะวงศ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นางสาวศิรดา แจ่มศรี
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. นางสาวธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. นางสาวแก้วตา ชิตเพชร
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. นางสาวปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
10. นายคุณัชญ์ ไตรเรืองศักดิ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. นางวนิดา หวลวงศ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. นางสาวศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
13. นางวิริยาณัฐ พลเดช
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
14. นางสาวประภัสสร ธูปอ้น
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
15. นายปฐมพร แจ้งใจ
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
16. นางสาวอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
17. นางสาวกนกวรรณ มีศรีผ่อง ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะทางานตรวจและแก้ไขคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
1. นางสาวฉันทนา พวงเดช
ข้าราชการบํานาญ
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2. นางสุชาดา พิมพ์ศร
ข้าราชการบํานาญ
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3. นางสาวเปรมศรี ปิตุรักษ์พงษา ข้าราชการบํานาญ
สพป. สมุทรปราการ เขต 1
4. นางดุสดี สว่างศรี
ข้าราชการบํานาญ
สพม. 9
5. นางสาวนฤมล วุฒิปรีชา
ข้าราชการบํานาญ
สพป. เชียงใหม่ เขต 1
6. นางสาวกัญภิกา วังเปรม
รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
7. นางสาวณัฐสินี ฐิติภัทรพลหาญ ครูโรงเรียนวัดป่าแดง
สพป. เชียงใหม่ เขต 3
8. นางสาวรัตน์ฐาภัทร หุ่นงาม
ครูโรงเรียนบ้านสําโหรง
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
9. นางสาวรัตนาภา วงค์เณร
ครูโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
10. นางจันทร์เพ็ญ รักศรี
ครูโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
11. นางสาวสุภาวดี โพธิ์เผือก
ครูโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
12. นางสาวอภิวรรณ จันทะวงศ์ ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา

13. นางสาวธิดาภรณ์ ชัยเอียด
14. นางสาวแก้วตา ชิตเพชร
15. นางสาวปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
16. นายคุณัชญ์ ไตรเรืองศักดิ์
17. นางสาวศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น
18. นางวิริยาณัฐ พลเดช
19. นางสาวอัญชลี สุวรรณบุตร
20. นางสาวกนกวรรณ มีศรีผ่อง
21. นางสาวประภัสสร ธูปอ้น
22. นายปฐมพร แจ้งใจ
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ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทางานตรวจ/บรรณาธิการกิจคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
1. รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. นางสุชาดา พิมพ์ศร
ข้าราชการบํานาญ
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3. นางสาวฉันทนา พวงเดช
ข้าราชการบํานาญ
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
4. นางสาวเปรมศรี ปิตุรักษ์พงษา ข้าราชการบํานาญ
สพป. สมุทรปราการ เขต 1
5. นางดุสดี สว่างศรี
ข้าราชการบํานาญ
สพม. 9
6. นางสาวนฤมล วุฒิปรีชา
ข้าราชการบํานาญ
สพป. เชียงใหม่ เขต 1
7. นางสาวกัญภิกา วังเปรม
รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
8. นางสาวอภิวรรณ จันทะวงศ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสํานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
10. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
13. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

