คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

วิชา

ภาษาอังกฤษ อ16101

1. จำ�นวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
2. ผู้เขียนคู่มือ
ชื่อ นางอัญชลี ประทานทรัพย์
สถานที่ทำ�งาน
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จำ�นวน 37 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ตำ�แหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนวังไกลกังวล ถ. เพชรเกษม
ต. หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 08 1943 9682 โทรสาร 0 3251 4168
E-mail : add.wang.com@hotmail.com

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ16101
ครั้ง
ที่
1
2
3
4
5

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)
อ. 19 พ.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
พ. 20 พ.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
อ. 26 พ.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
พ. 27 พ.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
อ. 2 มิ.ย. 58
08.30 - 09.30 น.

6

พ. 3 มิ.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
7 อ. 9 มิ.ย. 58
08.30 - 09.30 น.
8 พ. 10 มิ.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
9 อ. 16 มิ.ย. 58
08.30 - 09.30 น.

10

พ. 17 มิ.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
11 อ. 23 มิ.ย. 58
08.30 - 09.30 น.
12 อ. 30 มิ.ย. 58
08.30 - 09.30 น.
13 พ. 1 ก.ค. 58
09.30 - 10.30 น.

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

1/60

Chapter 1: My Self
1.1 - Greeting /
Can you remember?
1.2 - Introduce Myself 1

1/60

1.2 - Introduce Myself 2

1/60

1.3 - Personal Information

1/60

1.3 - Personal Information

1/60

Chapter 2: My Warm Family
2.1 - People in Family

1/60

2.2 - Big Family Tree

1/60

2.3 - Describing People

1/60

2.3 - Describing People

1/60

Chapter 3: Food and Health
3.1 - Are you healthy?

1/60

1/60
1/60
1/60

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
ต 1.1 ป. 6/2 ป. 6/3 - สมุด
- กระดาษ เอ 4
ป. 6/4
ต 1.2 ป. 6/1 ป. 6/3 - ภาพ
- หนังสือพิมพ์
ป. 6/4
- ใบงาน
ต 1.3 ป. 6/3
- ใบความรู้
ต 2.2 ป. 6/1
- นิตยสาร
ต 4.1 ป. 6/1
- กระดาษวาดเขียน

ต 1.1 ป. 6/2 ป. 6/3
ป. 6/4
ต 1.2 ป. 6/1 ป. 6/4
ป. 6/5
ต 1.3 ป. 6/1 ป. 6/2
ป. 6/3
ต 4.1 ป. 6/1
ต 4.2 ป. 6/1

- สมุด
- กระดาษ เอ 4
- ภาพ
- หนังสือพิมพ์
- ใบงาน
- ใบความรู้
- นิตยสาร
- กระดาษวาดเขียน

ต 1.1 ป. 6/2 ป. 6/3 - สมุด
- กระดาษ เอ 4
ป. 6/4
ต 1.2 ป. 6/1 ป. 6/2 - ภาพ
3.2 - What to Eat!
- หนังสือพิมพ์
ป. 6/4
3.3 - Food and Drinks for healthy. ต 1.3 ป. 6/1 ป. 6/2 - ใบงาน
- ใบความรู้
ต 2.1 ป. 6/3
- นิตยสาร
3.3 - Food and Drinks for healthy. ต 3.1 ป. 6/1
- กระดาษวาดเขียน
ต 4.1 ป. 6/1
ต 4.2 ป. 6/1
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ16101
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

14

อ. 7 ก.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
พ. 8 ก.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
อ. 14 ก.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
พ. 15 ก.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
อ. 21 ก.ค. 58
08.30 - 09.30 น.

1/60

3.4 - Have Good Habits!

1/60

3.4 - Have Good Habits!

1/60

3.4 - Have Good Habits!

1/60

3.5 - Health Problems!

1/60

3.5 - Health Problems!

15
16
17
18

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
ต 1.1 ป. 6/2 ป. 6/3
ป. 6/4
ต 1.2 ป. 6/1 6/2 6/4
ต 1.3 ป. 6/1 6/2
ต 2.1 ป. 6/3
ต 3.1 ป. 6/1
ต 4.1 ป. 6/1
ต 4.2 ป. 6/1

- สมุด
- กระดาษ เอ 4
- ภาพ
- หนังสือพิมพ์
- ใบงาน
- ใบความรู้
- นิตยสาร
- กระดาษวาดเขียน

อ. 28 ก.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
20 พ. 29 ก.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
21 อ. 4 ส.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
22 พ. 5 ส.ค. 58
09.30 - 10.30 น.

1/60

23

1/60

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 สอบกลางภาค
Chapter 4: School Days
ต 1.1 ป. 6/2 ป. 6/3 - สมุด
- กระดาษ เอ 4
4.1 - People in School…
ป. 6/4
ต 1.2 ป. 6/1 ป. 6/2 - ภาพ
4.2 - Places in School…
- หนังสือพิมพ์
ป. 6/4
ต 1.3 ป. 6/1 ป. 6/2 - ใบงาน
4.3 - School Subjects?
- ใบความรู้
ต 2.1 ป. 6/3
- นิตยสาร
ต 3.1 ป. 6/1
4.4 - Around School…
- กระดาษวาดเขียน
ต 4. ป. 6/1
ต 4.2 ป. 6/1
4.5 - Way to School!

1/60

4.5 - Way to School!

1/60

4.6 - Our Lovely Friends!

1/60

4.6 - Our Lovely Friends!

19

อ. 11 ส.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
24 อ. 18 ส.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
25 พ. 19 ส.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
26 อ. 25 ส.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
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1/60
1/60
1/60

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ16101
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

27

พ. 26 ส.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
28 อ. 1 ก.ย. 58
08.30 - 09.30 น.
29 พ. 2 ก.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
30 อ. 8 ก.ย. 58
08.30 - 09.30 น.
31
32
33
34
35
36

พ. 9 ก.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
อ. 15 ก.ย. 58
08.30 - 09.30 น.
พ. 16 ก.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
อ. 22 ก.ย. 58
08.30 - 09.30 น.
พ. 23 ก.ย. 58
09.30 - 10.30 น.

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

1/60

Chapter 5: Places and
Occupations
5.1 - I’d like to be……….

1/60

5.2 - I work at ……………

1/60

5.3 - A job survey!

1/60

5.4 - Our Neighbors.

1/60

Chapter 6: Get up early!
6.1 - Everyday Activities!

1/60

6.1 - Everyday Activities!

1/60

6.2 - On Free Time!

1/60

6.3 - Favorite Sport.

1/60

6.3 - Favorite Sport.

อ. 29 ก.ย. 58 1/60
08.30 - 09.30 น.
37 พ. 30 ก.ย. 58 1/60
08.30 - 09.30 น.

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

ต 1.1 ป. 6/2 ป. 6/3 - สมุด
- กระดาษ เอ 4
ป. 6/4
ต 1.2 ป. 6/1 ป. 6/2 - ภาพ
- หนังสือพิมพ์
ป. 6/4
ต 1.3 ป. 6/1 ป. 6/2 - ใบงาน
- ใบความรู้
ต 2.1 ป. 6/3
- นิตยสาร
ต 3.1 ป. 6/1
- กระดาษวาดเขียน
ต 4.1 ป. 6/1
ต 4.2 ป. 6/1
ต 1.1 ป. 6/2 ป. 6/3
ป. 6/4
ต 1.2 ป. 6/1 6/2 6/4
ต 1.3 ป. 6/1 6/2
ต 2.1 ป. 6/3
ต 3.1 ป. 6/1
ต 4.1 ป. 6/1
ต 4.2 ป. 6/1

Chapter 7: Sufficiency Economy
7.1 - Simple Way of Life
ต 3.1 ป. 6/1
ต 4.1 ป. 6/1
ต 4.2 ป. 6/1
7.2 - To Be Happy By Having
Enough

- สมุด
- กระดาษ เอ 4
- ภาพ
- หนังสือพิมพ์
- ใบงาน
- ใบความรู้
- นิตยสาร
- กระดาษวาดเขียน

- สมุด
- กระดาษ เอ 4
- ภาพ
- หนังสือพิมพ์
- ใบงาน
- ใบความรู้
- นิตยสาร
- กระดาษวาดเขียน

255
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มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา อ16101
เวลา 37 ชั่วโมง

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 เข้าใจและตีความเรือ่ งทีฟ่ งั และอ่านจากสือ่ ประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด ต 1.1 ป. 6/1 ปฏิบัติตามคำ�สั่ง คำ�ขอร้อง และ คำ�แนะนำ�ที่ฟังและอ่าน
ต 1.1 ป. 6/1 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆถูกต้องตาม หลักการอ่าน
ต 1.1 ป. 6/1 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ที่อ่าน
ต 1.1 ป. 6/1 บอกใจความสำ�คัญและตอบคำ�ถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่ายๆ
และเรื่องเล่า
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ต 1.2 ป. 6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต 1.2 ป. 6/2 ใช้คำ�สั่ง คำ�ขอร้อง และให้คำ�แนะนำ�
ต 1.2 ป. 6/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
ต 1.2 ป. 6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัว
ต 1.2 ป. 6/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.3 นำ�เสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการ
พูดและการเขียน
ตัวชี้วัด ต 1.3 ป. 6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ต 1.3 ป. 6/2 เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.3 ป. 6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำ�ไปใช้ ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด ต 2.1 ป. 6/1 ใช้ถ้อยคำ� นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ต 2.1 ป. 6/2 ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเทศกาล/วันสำ�คัญ/งานฉลอง/ชีวติ ความเป็นอยูข่ องเจ้าของภาษา
ต 2.1 ป. 6/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
ต 2.1 ป. 6/4 เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนำ�มาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด ต 2.2 ป. 6/1 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำ�ดับคำ�ตามโครงสร้างประโยคของภาษา
ต่างประเทศและภาษาไทย
ต 2.2 ป. 6/2 เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณี
ของเจ้าของภาษากับของไทย

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วัด ต 3.1 ป. 6/1 ค้นคว้า  รวบรวมคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
และนำ�เสนอด้วยการพูด / การเขียน

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษาชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด ต 4.1 ป. 6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
ตัวชี้วัด ต 4.2 ป. 6/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
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คำ�อธิบายรายวิชา
รายวิชา

ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา อ16101

เข้าใจคำ�สั่ง คำ�ขอร้อง ภาษาท่าทาง รูปประโยค ในสถานการณ์ต่างๆ คำ� กลุ่มคำ� และ ประโยค การ
ถ่ายโอนเป็นภาพ สัญลักษณ์ เรื่องราว เข้าใจบทอ่าน บทสนทนา  เรื่องสั้น เรื่องเล่า  นิทาน บทกลอนสั้นๆ
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม และการใช้ถ้อยคำ� สำ�นวนที่ใช้ในเทศกาล งานรื่นเริง
ขนบธรรมเนียมประเพณี เข้าใจความเหมือน และ ความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศ กับภาษาไทย ใน
เรื่องเสียง สระ พยัญชนะ คำ� วลี ประโยค และ ข้อความที่ซับซ้อนประโยคเดี่ยว และ ประโยคผสม ตลอดจน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับ วัฒนธรรมไทย ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
อ่านออกเสียงคำ� กลุม่ คำ� ประโยค ข้อความ บทอ่านได้ถกู ต้องตามหลักการออกเสียง และการใช้ถอ้ ยคำ�
นํา้ เสียง และ กิรยิ าท่าทางภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างสุภาพ เหมาะสม เพือ่ สร้างสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ใช้สอื่ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี นำ�เสนอความคิดรวบยอดเกีย่ วกับตนเอง สิง่ แวดล้อมตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น และ เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพพูด เขียน โต้ตอบในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล ใช้คำ�สั่ง คำ�ขอร้อง และให้คำ�แนะนำ� แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่ายๆ พูด เขียน เพื่อขอ และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัวซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน) สื่อสารตาม
หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง และนันทนาการ สุขภาพ
และ สวัสดิการ การซื้อ ขาย และ ลมฟ้าอากาศในท้องถิ่น
สนุกสนาน และ เพลิดเพลินจากกิจกรรมทางภาษาต่างประเทศ เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา  และ วัฒนธรรม
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ และ มีสัมมาคารวะ

ตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
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ป. 6/1
ป. 6/1
ป. 6/1
ป. 6/1

ป. 6/2
ป. 6/2
ป. 6/2
ป. 6/2

ป. 6/3 ป. 6/4
ป. 6/3 ป. 6/4 ป. 6/5
ป. 6/3
ป. 6/3
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ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ป. 6/1 ป. 6/2
ป. 6/1
ป. 6/1
ป. 6/1

รวม 20 ตัวชี้วัด
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โครงสร้าง
รายวิชา

ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.2
ต 4.1

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ป. 6/2 ป. 6/3 ป. 6/4
ป. 6/1 ป. 6/3 ป. 6/4
ป. 6/3
ป. 6/1
ป. 6/1

2

My Warm Family ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 4.1
ต 4.2

ป. 6/2 ป. 6/3 ป. 6/4
ป. 6/1 ป. 6/4 ป. 6/5
ป. 6/1 ป. 6/2 ป. 6/3
ป. 6/1
ป. 6/1

3

Food and Health ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ป. 6/2 ป. 6/3 ป. 6/4
ป. 6/1 ป. 6/2 ป. 6/4
ป. 6/1 ป. 6/2
ป. 6/3
ป. 6/1
ป. 6/1
ป. 6/1

หน่วยที่
1
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ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
My story

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา อ16101
เวลา 37 ชั่วโมง

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10
- การแนะนำ�ตนเอง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 5
ตนเอง การทักทายผู้อื่นด้วยถ้อยคำ� นํ้า
เสียง กิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม
ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาเป็นสิ่งจำ�เป็นในการสื่อสาร
ในชีวิตประจำ�วัน
10
- การแนะนำ� การให้ข้อมูล การแสดงความ 4
รู้สึกเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว การ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวเป็น
ทักษะชีวิตที่สำ�คัญในการอยู่ร่วมกันใน
ครอบครัวด้วยดีและจัดการแก้ปญั หาต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15
- การสื่อสารเกี่ยวกับการทำ�กิจกรรม การ 9
ปฏิบัติตนและการรับประทานอาหารที่
ทำ�ให้มีประสิทธิภาพดี การดูแลร่างกาย
จากอาการเจ็บป่วยต่างๆ เป็นสิง่ จำ�เป็นใน
ชีวิตประจำ�วัน
สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน่วยที่
4

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
School Days

5

Places and
Occupations

6

Get up early!

7

Sufficiency
Economy

ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ป. 6/2 ป. 6/3 ป. 6/4
ป. 6/1 ป. 6/2 ป. 6/4
ป. 6/1 ป. 6/2
ป. 6/3
ป. 6/1
ป. 6/1
ป. 6/1
ป. 6/2 ป. 6/3 ป. 6/4
ป. 6/1 ป. 6/2 ป. 6/4
ป. 6/1 ป. 6/2
ป. 6/3
ป. 6/1
ป. 6/1
ป. 6/1
ป. 6/2 ป. 6/3 ป. 6/4
ป. 6/1 ป. 6/2 ป. 6/4
ป. 6/1 ป. 6/2
ป. 6/3
ป. 6/1
ป. 6/1
ป. 6/1

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10
- การขอและให้ความช่วยเหลือ การขอบคุณ 8
การแสดงนํ้าใจไมตรี และการนำ�ความ
สามารถของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยใช้ภาษา สื่อสารให้เหมาะสม
เป็นทักษะชีวิตที่สำ�คัญในอันที่จะอยู่ร่วม
กันในสังคมด้วยดี
สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด

- การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ การให้ข้อมูล
เกีย่ วกับสถานที่ การบอกทิศทางของสถาน
ที่ สิง่ แวดล้อมนัน้ ๆ ได้ เป็นสิง่ จำ�เป็นในการ
สื่อสารในชีวิตประจำ�วัน

4

10

- การสื่ อ สาร การให้ ข้ อ มู ล โดยใช้ ทั ก ษะ
ทางภาษาเกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น กิ จ กรรม
ต่ า งๆ ในชี วิ ต ประจำ � วั น การสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การทำ�งาน และการ
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคลและเป็นการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และ
มีคุณธรรม
- การสื่อสารโดยใช้ความสามารถในการ
ต 3.1 ป. 6/1
คิด การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
ต 4.1 ป. 6/1
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
ต 4.2 ป. 6/1
วิจารณญาณ การคิดเป็นระบบ นำ�ไป
สู่การดำ�เนินชีวิตประจำ�วันโดยยึดหลัก
ความพอเพียงของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

5

10

2

5

20
100
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา อ16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง

My Self
เวลา 5 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 เข้ า ใจและตี ค วามเรื่ อ งที่ ฟั ง และอ่ า นจากสื่ อ ประเภทต่ า งๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด ต 1.1 ป. 6/1 เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
ที่อ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และ ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ต 1.2 ป. 6/1 พูด เขียน โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต 1.2 ป. 6/2 พูด และเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรม
ต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.3 นำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดย
การพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด ต 1.3 ป. 6/1 พูด เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. พูดทักทายผู้อื่นด้วยถ้อยคำ� นํ้าเสียง กิริยาท่าทางอย่างสุภาพ และเหมาะสม
2. พูดประโยค ถามและตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวตามที่
กำ�หนดได้
3. อ่านข้อความเกี่ยวกับการแนะนำ�ตนเอง และตอบคำ�ถามได้ถูกต้อง
4. เขียนข้อมูลแนะนำ�ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับชั้นได้
5. เลือก/ระบุ คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวกับการแนะนำ�ตนเอง เพื่อเขียนให้ตรงตามข้อความได้ถูกต้อง
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3. สาระสำ�คัญ
การแนะนำ�ตนเอง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การทักทายผู้อื่นด้วยถ้อยคำ� นํ้าเสียง กิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเป็นสิ่งจำ�เป็นในการสื่อสารใน
ชีวิตประจำ�วัน

4. สาระการเรียนรู้
ความรู้
Greeting
- Vocabulary – Good morning/Good afternoon/good evening/ Hi/Hello / Fine/ Just fine/
Very well/ Great/ OK/All right
- Structure - Good morning, How are you? I am ………
Introduce Myself
- Vocabulary – name / first name/ last name / family name / nickname / nationality/
religion
- Structure - What’s your name/nationality/religion? My name is…………….
- How old are you? I’m ….. years old.
- Where are you from ? I’m from …………
Personal Information
- Vocabulary – Say the sound…Consonants and Vowels
Personal Words
- Structure - Present Simple Tense

ทักษะ/กระบวนการ
1. นำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
2. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับเพื่อน
3. บอกและ เขียน ชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

5. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. นำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2. รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง

การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ทำ�บัตรประจำ�ตัวนักเรียน My card
2. บันทึกการตั้งคำ�ถามและตอบคำ�ถาม
3. แบบบันทึกประวัติส่วนตัว
4. แบบฝึกหัด

7. การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

4 (ดีมาก)

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ
ความคิดสร้างสรรค์
ความประณีตสวยงาม

แบบประเมินทักษะทางภาษา

ที่

1
2
3
4
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ชื่อ - สกุล

การเขียน

1. เข้าใจความหมายของคำ�ศัพท์ /ประโยค
2. สรุปเรื่องที่ฟังได้
1. ออกเสียงคำ�ศัพท์ได้ถูกต้องชัดเจน
2. พูดได้ถูกต้องตรงประเด็น
1. อ่านออกเสียงคำ�ศัพท์/ประโยคถูกต้อง
2. อ่านเว้นวรรคตอน/หยุดได้เหมาะสม
3. มีทักษะในการอ่าน
1. เขียนคำ�ศัพท์/ประโยคถูกต้อง
2. เครื่องหมายวรรคตอน/ช่องไฟถูกต้อง
3. มีความคิดสร้างสรรค์

ทักษะที่ประเมิน
การฟัง การพูด
การอ่าน

รวม ระดับ
คะแนน คุณภาพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
จำ�นวนคนที่ผ่านระดับคุณภาพ......................คน ร้อยละ...............
จำ�นวนคนที่ไม่ผ่านระดับคุณภาพ..................คน ร้อยละ..............

8. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่าน เขียนคำ�ศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการทักทายได้ถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนำ� (Warm up)
1. กล่าวสนทนาทักทายนักเรียน ตามบทสนทนา
T : Good morning everyone. How are you?
S : Good morning teacher. I’m fine,thank you. And you?
T : I’m very well. Thamk you.
2. นักเรียนจับคู่สนทนากัน
3. เรียนรู้เพลง Greeting Song ฝึกร้อง
ขั้นสอน (Presentation)
4. ครูให้นักเรียนดูบัตรคำ� เกี่ยวกับ คำ�ที่ใช้ในการทักทาย การถามและการตอบในประโยค
การทักทาย ดังนี้
Greeting Words
- Good morning / Good afternoon / Good evening / Hello / Hi
Asking the questions
- How are you? / How are you today? / How are you this morning / this
afternoon / this afternoon
Answering the questions
- great / pretty good / pretty well / very well / fine / all right / Okay(Ok) /
fantastic
5. ฝึกอ่านออกเสียงคำ�ศัพท์ให้ถูกต้อง
6. ครูสอนบทสนทนา และให้นักเรียนฝึกอ่านบทสนทนา โดยสนทนากับครู
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ขั้นฝึกหัด (Practice)
7. ให้นักเรียนจับคู่สนทนาตามตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลคำ�ศัพท์ที่ได้เรียนไป
A: Good morning. How are you today?
B: Fine, thanks. And how are you?
A: I’m very well, thank you.
8. ฝึกร้องเพลง Greeting Song
ขั้นสรุป (Production)
9. ให้นักเรียนกรอกบทสนทนาที่กำ�หนดให้สมบูรณ์

ชั่วโมงที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. พูดประโยค ถามและตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวตามที่
กำ�หนดได้
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนำ� (Warm up)
1. กล่าวสนทนาทักทายนักเรียน และ ฝึกร้องเพลง Greeting Song พร้อมกับเรียนรู้เนื้อหาเพลง
2. เรียนรู้เกี่ยวกับ Grammar focus for this lesson
ฟังและฝึกอ่าน Listen. Listen again and repeat. ตามแผนภูมิในใบความรู้
ขั้นสอน (Presentation)
3. เรียนรู้กับคำ�ย่อ
Memo
I am - I’m / You are - You’re / He is – He’s / She is – She’s /
It is - It’s / We are - We’re / They are - They’re / What is – What’s
4. อ่านบทสนทนา ฝึกพูดตามบทสนทนา
A: Hello. I’m Jane. What’s your name?
B: Hi! Jane. I’m Tommy. Please call me “Tom ” It’s my nickname.
A: It’s nice to meet you, tom.
B: Nice to meet you, too. What’s your last name, Jane?
A: It’s Deson. What’s your last name?
B: Banks.
5. เรียนรู้กับการใช้ภาษาในห้องเรียน
Helpful Language
- How do you spell that?
- Please repeat that.
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- Do you have a nickname?
- And what about you?
ขั้นฝึก
6. นักเรียนร่วมกัน ถาม ชื่อ สกุล ชื่อเล่น ของเพื่อนในชั้นเรียน
Question : What’s your first name / last name / nickname ?
Answer : My first name / last name / nickname is ………….
นักเรียนนำ�ภาษาในห้องเรียนมาใช้ในการสนทนาได้
ขั้นสรุป
7. ให้นักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
เขียนประโยคที่อ่านเกี่ยวกับการแนะนำ�ตนเองได้ถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 3
ขั้นนำ� (Warm up)
1. กล่าวทักทายและสนทนากับนักเรียนด้วยเพลง Greeting Song
2. ฟังและพูดบทสนทนา Read and Speak โดยครูทบทวนให้นักเรียนจับคู่บทสนทนาจาก ประโยค
ที่กำ�หนดให้
ขั้นสอน (Presentation)
3. ให้นักเรียน อ่านประโยคแนะนำ�ตนเอง
Look and Read.
I’m John. I’m in Pratom 6 at Wat Sanya School. I like to play the guitar.
I’m Jane. I’m John’s friend. I like cooking.
I’m Lisa. I’m John’s teacher. I like swimming.
4. นำ�ข้อความที่อ่านมาเขียนเป็นความเรียงให้สมบูรณ์
My name’s John. I’m in Pratom at Wat Sanya School. I like to play the guitar. Jane
is my friend. She likes cooking. Miss Lisa is my teacher. She likes swimming.
ขั้นฝึก (Practice)
5. นักเรียนนำ�ความเรียงที่อ่าน นำ�มาเขียนใน card (ใบกิจกรรมที่ 2)
Draw or put your picture in the card and fill in the blanks.
ขั้นนำ�ไปใช้ (Production)
6. นักเรียนเขียนประโยคแนะนำ�ตนเองพร้อมนำ�เสนอ
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ชั่วโมงที่ 4
จุดประสงค์การเรียนรู้
เลือก/ระบุ คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวกับการแนะนำ�ตนเอง เพื่อเขียนให้ตรงตามข้อความได้ถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 4
ขั้นนำ� (Warm up)
1. กล่าวทักทายและสนทนากับนักเรียนด้วยเพลง Greeting Song
2. นักเรียนนำ�เสนองาน(จากชั่วโมงที่แล้ว)
ขั้นสอน (Presentation)
1. นักเรียนดูบัตร (Card) ฝึกอ่านและทำ�ความเข้าใจ หลงจากนั้นให้ปิดบัตร
คำ�สั่ง Look at the address card for one - two minutes. Close your card.
What in formation can you remember? Tell your classmates.
ครูอธิบายคำ�สั่งและให้นักเรียนตอบคำ�ถาม
2. นักเรียนเรียนรู้คำ�ศัพท์ อ่าน เขียน ศึกษาความหมาย (รายละเอียดในใบความรู้)
- name/age/date of birth/sex/nationality/religion/occupation/address/province/
phone number/hobby/class/school
ขั้นฝึก (Practice)
3. นักเรียนดูรูปแบบฟอร์ม ทำ�ความเข้าใจและเติมข้อความเกี่ยวกับตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์
Activity - Fill in the form .
ขั้นนำ�ไปใช้ (Production)
นักเรียนนำ�เสนอประวัติตนเองให้เพื่อนฟัง

ชั่วโมงที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้
เขียนข้อมูลแนะนำ�ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับชั้นได้
กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 5
ขั้นนำ� (Warm up)
1. ครูและนักเรียนกล่าวทักทายและสนทนากัน
2. ฝึกออกเสียง Say the sounds.
Consonants
- foreigner, fine, few, fly, fan, family, famous, February
- guide, gap, gear, gill , good, gravy, green, guitar
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Vowels
- hear, here, ear, dear, deer, beer, cheer
- air, hair, there, their, chair pair, bear, wear, tear
ขั้นสอน (Presentation)
3. เรียนรู้คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ self form
Grammar Point
Self Form
I - myself
You - yourself
He - himself
She - herself

It - itself
We - ourselves
They - themselves

4. ให้นักเรียนเล่นเกมแนะนำ�ตนเองและผู้อื่น (รายละเอียดอยู่ในใบความรู้)
5. อ่านบทสนทนา ทำ�ความเข้าใจในบทสนทนา
Max : Hello, my name ‘ s Max. What’s your name?
Susan : Hi! I’m Susan Smith. I’m from Yala. Where are you from?
Max : I’m from Lam Pang. My father is a chef. My mother is a nurse.
I have two sisters and only brother. Please tell me about your family.
Susan : My parents work the same place. They work in the company. I’m an only
daughter. I’m glad to meet you.
Max : I’m glad to meet you, too.
ขั้นฝึก (Practice)
6. ให้นักเรียนฝึกสนทนาตามความเป็นจริง
ขั้นนำ�ไปใช้ (Production)
7. ให้นักเรียนเขียนประโยคแนะนำ�ตนเอง (ใบกิจกรรมที่ 1)

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

บัตรคำ�ศัพท์ (สไลด์)
แถบประโยค(สไลด์)
เพลง
ใบงาน
ใบความรู้
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10. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
สิ่งที่วัด
1.
2.
3.
4.
5.

การทำ�ตามคำ�สั่งกิจกรรม
การฟังและตอบคำ�ถามในกิจกรรม
การใช้ภาษาในการโต้ตอบในบทสนทนา
การอ่านคำ� ประโยค ข้อความ
การเขียนบัตรประจำ�ตัว กรอกข้อมูลในประวัติ

วิธีการวัด
1.
2.
3.
4.
5.

ประเมินการเขียน
ประเมินการพูด
ประเมินการอ่าน
ตรวจแบบฝึกหัด
ตรวจผลงาน

เครื่องมือวัด
1.
2.
3.
4.

แบบประเมินการอ่าน เขียน พูด
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
แบบฝึกหัด
แบบกรอกประวัติ

เกณฑ์การวัด
เกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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9 - 10
7-8
5-6
1-4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

11. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ปัญหาและอุปสรรค
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้สอน
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………

12. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้บริหาร
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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รายวิชา

ใบงานที่ 1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รหัสวิชา อ16101

คำ�สั่ง ให้นักเรียนเติมข้อความการแนะนำ�ตนเองให้ถูกต้องและสมบูรณ์

About Myself
………………………………………………………………….

Name

………………………………………………………………….

Family

………………………………………………………………….

Age

………………………………………………………………….

Date of birth

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Father

Mother

Address

Province

Nationality

Occupation
Occupation

Telephone Number
Religion

………………………………………………………………….

Hobby

………………………………………………………………….

Class
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………………………………………………………………….

School
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